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Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
v sobotu 3. září 2016 byla uvedena do provozu I. etapa nové komunikace v ul. Kratiny od ulice U Lidového domu po sběrný dvůr. Realizace
druhé etapy od sběrného dvora po ulici Česká se připravuje v roce 2017.
Třetí etapa prezentuje ulici Českou od obecního úřadu po zahradnictví
LARIX. Celkové náklady činí cca 13 mil. Kč. Provoz na této komunikaci
bude v režimu obytné zóny s maximální rychlostí 20 km/hod. Ke snížení
rychlosti jsou v trase komunikace vybudovány ostrůvky zeleně, při jejichž
míjení si budou řidiči muset dát přednost. Tyto ostrůvky budou osázeny
stromy a kromě funkce bezpečnostní a estetické budou významným
prvkem ekologickým. Dešťové vody nejsou odváděny do kanalizace.
Část dešťových vod vsákne přes zasakovací dlažbu. Zbývající dešťové
vody jsou gravitačně svedeny na jednu stranu vozovky, kde zasáknou
v prostoru ostrůvků zeleně. Dešťové vody, které nestačí zasáknout, budou
opět gravitačně odvedeny přes vodoteč do volné přírody, kde vsáknou
do půdy. Do výše uvedené vodoteče je vyveden i podzemní drén, který
odvodňuje konstrukční vrstvy vozovky. Aby se docílilo tohoto efektu,
musí mít vozovka potřebný spád z nejvyššího bodu (sběrný dvůr) ke
sběrnému žlabu u trafostanice, z kterého je voda odváděna potrubím do
vodoteče ve volné přírodě. Niveleta těchto dvou výškových bodů je dána
konfigurací terénu s již realizovanými stavbami a nelze ji změnit. Na
základě tohoto limitního zadání byly stanoveny ostatní parametry stavby.
Po ulici Dobrovolského, kde jsou veškeré dešťové vody svedeny mimo
kanalizaci do retenční nádrže, je realizován již druhý projekt, který odvádí
dešťové vody mimo kanalizační řad do volné přírody, řeší bezpečnost
silničního provozu a standardy bydlení.
Na základě stížností a požadavků občanů v souladu s projektem
„Úpravy venkovních ploch park Velkomoravská – Lužice“, byla zahá-

Příroda - ekologie ..................... 35
Šlapání PET lahví a jiných odpadů
Rozkvetlé Lužice

Sport ................................................37
Co nového na Baníčku
Wine run
All stars fitness tým

Napsali nám ................................ 41
Charitní poradna Hodonín
Kinematograf bratří Čadíků

Babské rady ................................. 43
Pekáček 2016

Joža Trefa...................................... 44
Společenská kronika ............... 44
Inzerce ........................................... 45
2

Nová komunikace na ulici Kratiny

foto: Jaroslav Kreml
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Odstavné plochy ul. Velkomoravská za kostelem

jena výstavba odstavných ploch za
kostelem (ul. Velkomoravská). Realizací této akce bude zajištěn příjezd
pohřebního vozu vedle zaparkovaných automobilů v průběhu smutečního průvodu. Zvýší se bezpečnost
cyklistů při míjení protijedoucích
automobilů na úrovni zaparkovaných vozidel. Nová parkovací místa
vytváří předpoklad, aby nedocházelo k blokování nájezdů přilehlých
rodinných domů zaparkovanými
automobily. Odstavné plochy jsou
navrženy v souladu s platnou legislativou tak, aby nebyl narušen
kořenový systém v blízkosti rostoucích stromů. Vegetační dlažba
zajistí zasakování dešťových vod.
Rozvoj dopravní infrastruktury je
velmi rozsáhlá problematika a tomu
odpovídá rozmanitost dotazů a požadavků občanů. Nové komunikace
buduje obec postupně na základě
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foto: Jaroslav Kreml

zajištění finančních prostředků (dotace, obecní rozpočet) přednostně
v nejfrekventovanějších místech
a v prostoru, který je využíván největším počtem občanů. Koncepce
rozvoje dopravní infrastruktury
vychází ze schváleného územního
plánu obce Lužice s cílem zajištění
potřeb občanů, bezpečnosti dopravy, optimálního dopravního zatížení
a počtu parkovacích kapacit, včetně
minimalizace dopadů na životní
prostředí. Všechny parametry silnic, chodníků a cyklostezek včetně
dopravního značení jsou uvedeny
v Pasportu komunikací, který byl
aktualizován v prosinci 2016.
Systematický rozvoj dopravní infrastruktury prezentují následující
stavby. Ulice Velkomoravská byla
rekonstruována v pěti etapách
o celkové délce 3,2 km. Jízda
cyklistů byla přesunuta mimo vozovku na cyklistické stezky. Jedna

šestiramenná a jedna pětiramenná
křižovatka byly nahrazeny dvěma
kruhovými objezdy. Byly vybudovány dvě „zátkové autobusové
zastávky“. Po rekonstrukci se
snížila četnost kamionové dopravy
a průměrná rychlost dopravních
prostředků rovněž klesla. Bylo
vybudováno 260 parkovacích míst.
Rekonstrukcí veřejného osvětlení
bylo zajištěno předepsané osvětlení
komunikace včetně osvětlení 5 přechodů. Cyklistická stezka Lužice
– Hodonín významně zvýšila bezpečnost dopravy a cyklistů zejména.
Hlučnost dopravy ze silnice I/55
(Hodonín – Břeclav) byla snížena
vybudováním akustického valu,
který byl osázen keři, aby zabránil
vstupu na zmíněnou komunikaci.
V celé obci byly provedeny změny
dopravního značení. V maximální
možné míře je uplatňováno pravidlo
přednosti z pravé strany. S výjimkou
ulic Velkomoravská, Břeclavská
a Bojanovická jsou komunikace
v režimu zóna 30 nebo obytná
zóna. Výše uvedená opatření však
někteří řidiči nerespektují, a proto
na základě stížností a požadavku
občanů byly instalovány retardéry.
Při rekonstrukci křižovatek jsou
postupně budovány vyvýšené křižovatky, které vedle snížení rychlosti
zabraňují i přímým střetům.
V současnosti jsou připraveny
projekty pro chodník v ul. Dlážděná
(1,6 mil. Kč), chodník a odstavná
stání v ul. Bojanovická (3,5 mil.
Kč), pojízdný chodník ul. Kolmá
(0,6 mil. Kč), komunikace Hradební (1,1 mil. Kč) a spojovací
komunikace mezi ulicemi Šeříková
a Záhumenní (1,8 mil. Kč). Projekčně se řeší rekonstrukce křižovatky
U Lidového domu, prodloužení
akustického valu a parkování v ulici
Velkomoravská v úseku od ZŠ po
nádraží a za kostelem. V souvislosti
s rekonstrukcí silnice I/55 (Hodonín
– Břeclav) na D55 předložila v při-

pomínkovém řízení obec Lužice
studii, ve které je zrušeno mimoúrovňové přemostění D55 silnicí
III/42222 (ul. Bojanovická). Studie,
kterou zpracoval HBH projekt, je
v souladu se Zásadami územního
rozvoje Jihomoravského kraje
a s územním plánem obce Lužice.
Navržené řešení zajistí sjezd a výjezd na D55 z Lužic a Bojanovic
před rybníky ze strany od Hodonína.
Ul. Bojanovická je od ul. Dobrovolského navržena jako slepá. Tato
varianta je o 11,9 mil. Kč levnější
než stávající. Z výše uvedených
skutečností je evidentní, že řešení
dopravní infrastruktury je dlouhodobý, v čase proměnný a složitý
proces. Jeho realizace je nekompromisně limitována finančními
možnostmi obcí. Tak jako v minulosti tak i v budoucnu zůstává oblast
dopravy jednou z priorit naší obce.
V závěru odpovím na otázku,
proč se na hřbitově staví nová čelní
zeď. V roce 2003 byla zahájena
postupná obnova hřbitova, která do
dnešních dnů prezentuje investici
cca 3 mil. Kč. K dokončení obnovy
zbývá rekonstrukce hřbitovní zdi
po celém obvodu hřbitova, což

Hřbitov Lužice

foto: Jaroslav Kreml

prezentuje finanční objem, který
nelze zajistit jednorázově z rozpočtu
obce. Proto musí realizace probíhat
po etapách. Čelní hřbitovní zeď
včetně vstupní brány je dominantní
stavbou a její stav odráží péči občanů o místo odpočinku jejich předků.
Stav této zdi se rok od roku zhoršoval a v důsledku erozí poškozené
betonové stříšky docházelo vlivem
vlhkosti sanitru k rozkladu vlastního zdiva. S ohledem na proměnný

rozsah devastace byl problematický
i rozsah oprav. Proto byla postupná
rekonstrukce zahájena opravou
této čelní zdi. Když ministerstvo
zemědělství vyhlásilo dotační titul na opravy sakrálních staveb,
využila obec této možnosti získat
finanční prostředky z této podpory.
Vysoutěžené náklady na celkovou
rekonstrukci zdi činily 537 467 Kč.
Z této částky 70 % je dotační podpora a 30 % je spoluúčast obce, což
činí částku 161 240 Kč. Vzhledem
k tomu, že předpokládané náklady
na problematickou opravu prezentovaly částku cca 200 000 Kč, je
postavení nové zdi opodstatněné
a po všech stránkách výhodnější.
Po ukončení rekonstrukce čelní zdi
budou v prostoru před hřbitovem
provedeny parkové úpravy, včetně
předláždění plochy před smuteční
síní.
Jaroslav Kreml
starosta obce

Rekonstrukce hřbitovní zdi

foto: Jaroslav Kreml
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OBECNÍ POLICIE LUŽICE

Aktuálně z radnice
KRÁTKÉ ZPRÁVY

EKOLOGIE

• Zmeškali jste hlášení místního rozhlasu?
Texty všech hlášení, oznámení a pozvánek najdete také na webových
stránkách obce.
V menu Hlášení místního rozhlasu (nabídka vlevo) jsou uvedena všechna oznámení z hlášení místního rozhlasu, která se netýkají kulturních
a společenských akcí v obci a v okolí a nekomerčních oznámení pro
občany.
Informace o kulturních a společenských akcích v obci i okolí jsou pak
uveřejněny v menu Aktuality a Okolí.
• Potřebujete informace o jakýchkoli změnách v nastavení a provozu
kabelové televize?
Kontaktujte společnost NOEL s.r.o. - tel.: 518 359 635 a 607 866 813,
e-mail: info@noel.cz

Přehled vývozu odpadů
7. 9. 2016
21. 9. 2016 + pytle
5. 10. 2016
19. 10. 2016 + pytle
2. 11. 2016
16. 11. 2016 + pytle
30. 11. 2016
14. 12. 2016 + pytle
28. 12. 2016

Z JEDNÁNÍ RADY OBCE LUŽICE
• RO schválila navýšení dotace z rozpočtu Obce Lužice o 10 000 Kč (na celkem
40 000 Kč) Římskokatolické
farnosti Lužice, IČ: 65744161.
• RO schválila výsledek výběrového řízení veřejnou zakázku „Stavební úpravy kotelny
– ZŠ Lužice“ a smlouvu o dílo
s vítězem výběrového řízení
firmou BYTOP-GAS, s. r. o.,
Bratislavská, Hustopeče za cenu
1 991 050 Kč s DPH a pověřila
starostu podpisem smlouvy.

tovní zdi“ za cenu 537 467 Kč
včetně DPH a pověřuje starostu
obce podpisem této smlouvy.

„ISDES partnerství“ dle grafického návrhu ak. malíře Jaroslava
Pecky.

• RO schválila ceny reklamy v Lužickém zpravodaji od 1. 8. 2016:
- celá strana 2000 Kč
- 1/2 strany 1000 Kč
- 1/3 strany 650 Kč
- 1/4 strany 500 Kč

• RO schválila vypracování projektu pro úpravu parčíku před ZŠ
a hřbitovem.

• RO schválila zakoupení 4 ks dětských laviček se stoly pro oddíl
„Šrůbek“.

• RO schválila konání překážkového běhu WINE RUN
27. 8. 2016 pořádaný Spartan race
training Group Podluží a jeho
podmínky.

• RO projednala financování akce
„Stavební úpravy – kotelny ZŠ
Lužice“ a rozpočet obce v paragrafu 3113 – Instalace nových
kotlů včetně stavebních úprav, pro
tuto akci ve výši 2 436 200 Kč.

• RO schválila smlouvu o dílo mezi
objednatelem Obcí Lužice a zhotovitelem Davidem Poláčkem,
Starovičky 301, IČ: 76158241 ve
věci akce „Lužice - obnova hřbi-

• RO schválila zaregistrování
ochranných známek u Úřadu průmyslového vlastnictví pro logo
„Kolo sbližuje“ dle grafického
návrhu Jitky Hubačkové a logo
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• RO schválila vydání 600 ks propagačního materiálu Mimoškolní, zájmová a spolková činnost
v Lužicích 2016 – 2017 v ceně
13 800 Kč bez DPH.
• RO schválila stanovisko vlastníka pozemků p. č. 1608, 3040/1,
2865/1, 1609/6, 1757/16,
2023 a 2025, vše k. ú. Lužice
u Hodonína, k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů
pod vedením distribuční soustavy
ve variantě: vlastník neprovede
s tím, že okleštění stromoví a jiných porostů provede zástupce
provozovatele DS. Dřevní hmotu
a odpad zlikviduje zástupce provozovatele DS.

Opět nám proběhlo zahájení
školního roku, děti nám chodí do
školy a znovu tu máme starý nešvar
rodičů, kteří by nejraději své děti
přivezli autem až do třídy. Stání
v křižovatce, na chodníku či cyklostezce a při vyústění ulice Sklářská
na ulici Velkomoravskou – denní
pohled na porušení zákona. Není
v zájmu strážníků ani vedení obce
trestat tyto rodiče – řidiče, ale nejvíce problémů a ohrožení svých dětí
u školy si tito „zodpovědní“ rodiče
udělají sami.
Někteří si již přivykli, že každý
den stojí u školy strážník, a přijedou
na parkoviště před obecní úřad, zde
děti z auta vysadí a pustí do školy,
bohužel většina neustále i za cenu
porušení vyhlášky vozí děti téměř
do školního objektu.
Občané si již zcela určitě přivykli
na nově zbudovanou část vozovky
ulice Kratiny, která byla v minulém
měsíci dokončena. Zde bych chtěl
upozornit, že tato část komunikace
je značena jako obytná zóna, takže
by se dle toho měli řidiči i ostatní
účastníci silničního provozu zachovat. Vozovka je již doplněna
pasivními prvky bezpečnosti, takže
ostrůvky, které jakoby vyčnívají
do vozovky, slouží ke zpomalení
provozu, nikoliv k parkování.
Přiblížila se nám doba konání
vinobraní, sklizně plodin z polí
a zahrádek, takže jedna z dalších
činností strážníků bude zaměřena
směrem k těmto aktivitám, neboť
se mezi námi pohybují nenechavci,
kteří jsou schopni odcizit téměř
cokoliv. Činnost bude zaměřena na
kontrolu neznámých osob a vozidel
pohybujících se v lokalitách zahrádek, vinohradů.
M. Bartyzal

Kontakt na strážníky Obecní policie Lužice:
Miroslav Bartyzal
tel. 727851253
Kazimír Nedoba
tel. 606605626
e-mail: obecnipolicie@luziceuhodonina.cz
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ZÁKLADNÍ INFORMACE K PROBÍHAJÍCÍ REVIZI KATASTRÁLNÍHO
OPERÁTU V K. Ú. LUŽICE U HODONÍNA

KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE JIHOMORAVSKÉHO KRAJE
UPOZORŇUJE VEŘEJNOST

V souladu s ustanovením § 35 odst. 1 zákona č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální zákon),
ve znění pozdějších předpisů, byla v letošním roce v katastrálním území Lužice u Hodonína zahájena
Katastrálním úřadem pro Jihomoravský kraj - Katastrálním pracovištěm Hodonín revize souladu údajů
katastru nemovitostí se skutečným stavem v terénu (dále jen „revize“). V průběhu prováděné revize budou
zjišťovány změny a ověřován dosavadní stav předmětů katastru nemovitostí, jak to vyplývá z ustanovení
§ 43 vyhlášky č. 357/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální vyhláška).

EPIDEMIE INFEKČNÍ ŽLOUTENKY - VIROVÉ HEPATITIDY TYPU A

• Pro zjišťování změn a nesouladů při revizích katastru je
charakteristické, že zaměstnanec
katastrálního úřadu vykonávající
revizi ověřuje skutečný stav přímo v terénu, v případě potřeby
na místě projednává zjištěné nesoulady s vlastníky a informuje je
o možnostech nápravy zjištěného
stavu.
• Hranice pozemků se revidují
se záměrem, aby byly řešeny
nesoulady vyplývající z rozdílů
v druzích pozemků a způsobech
využití pozemku evidovaných
v katastru a jejich skutečnosti

v terénu. Dále se jako nesoulady
řeší zjevné a významné rozdíly
v poloze existující stabilizace
vlastnických hranic v terénu
v porovnání s katastrální mapou.
U staveb se porovnává evidence
v katastru nemovitostí v souboru
popisných i geodetických informací se skutečností.
• Zjištěný nesoulad projedná zaměstnanec katastrálního úřadu
s vlastníkem nemovitosti a společně stanoví způsob jeho odstranění. Vlastníkovi se dostane
informace, jaké listiny má doručit
na katastrální pracoviště a zda

je nutno zajistit na své náklady
zaměření hranic v terénu.
• Povinnost vlastníků ohlásit katastrálnímu úřadu změny údajů
katastru týkající se jejich nemovitostí a předložit listinu, která změnu dokládá, stanovuje § 37 odst.
1 d) katastrálního zákona.
JUDr. Jana Veselská
ředitelka
Katastrálního pracoviště Hodonín
Dobrovolského 255
jana.veselska@cuzk.cz
tel.: 518 309 562

VOLBY
Informujeme občany, že ve dnech 7. a 8. října 2016 proběhnou volby
do Senátu Parlamentu ČR a volby do zastupitelstev krajů.
Případné druhé kolo do Senátu Parlamentu ČR proběhne 14. a 15 října 2016.

OZNAMUJEME OBČANŮM,
že knihovna bude z důvodu rekonstrukce a revize knihovního fondu
uzavřena do poloviny října.
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Upozorňujeme na pokračující
epidemický výskyt infekční žloutenky v Jihomoravském kraji.
Nákaza se šíří kontaktem od
osoby k osobě - při nedodržení
základních zásad hygieny rukou, tj. umytí po použití WC
a před každým jídlem. Od začátku
roku 2016 ke dni 2. 9. 2016 bylo
v Jihomoravském kraji evidováno
celkem 215 potvrzených případů
(desetinásobný počet proti předchozím rokům). Aktuálně přibývá
15 - 20 případů týdně, za poslední
týden 25 nových případů. Nejvíce
případů je v městě Brně a jeho
okolí (80 %). Nejvíce nemocných
je ve věku 20 - 44 let, avšak nákaza
postihuje také osoby ostatních věkových kategorií. Aktivity letního
období, spojené s nedodržením
hygieny rukou, mohou přispívat
k dalšímu šíření nákazy (pojídání
venku neumytýma rukama, hromadné akce apod.).
Dodržování základních hygienických návyků je v prevenci
přenosu zásadní:
• řádné mytí rukou teplou vodou
a mýdlem vždy po použití WC
• řádné mytí rukou teplou vodou
a mýdlem před každou konzumací jídla, nápojů; je zcela
nevhodné společné pití z jedné
láhve (otírání hrdla láhve rukou),
ukusování z jedné svačiny, sdílení
cigarety, vodní dýmky apod.
• rizikové je konzumování jídla
na ulici, pokud si před tím nemůžeme umýt ruce
• při pití nápojů z plechovek dochází ke kontaktu úst s povrchovým materiálem – doporučujeme
přelít nápoj do sklenice nebo
použít čisté brčko

• řádné mytí rukou vždy po návratu domů z venkovního prostředí
(výtahy, kontejnery na odpad,
hřiště, MHD apod.)
• důsledně dohlížet na dodržování
hygieny rukou u dětí
• pro případ, kdy si nemůžeme ruce
umýt, je vhodné mít u sebe malé
balení dezinfekčního prostředku
na ruce nebo jednorázové dezinfekční ubrousky
• v případě výskytu onemocnění
v rodině či u svých blízkých se
řídit pokyny Krajské hygienické
stanice

INFEKČNÍ ŽLOUTENKA
(virová hepatitida typu A)
– základní informace
Jedná se o akutní virové onemocnění, postihující jaterní tkáň,
infekce se šíří fekálně-orální cestou. Virus vniká do těla ústy, z těla
je vylučován stolicí, a to ještě před
propuknutím onemocnění. První
příznaky onemocnění se objevují
obvykle po 14 až 50 dnech od
nákazy (tj. od průniku viru do orga-

nismu). Onemocnění začíná náhle,
s těmito příznaky:
• zvýšená teplota, bolesti svalů
a kloubů
• nevolnost, nechutenství, zvracení
• zežloutnutí očního bělma, žluté
zabarvení kůže - odtud název
„žloutenka“; nemocný může mít
tmavší moč a světlou stolici (tyto
typické příznaky však nemusí být
přítomny vždy).
Diagnózu stanoví lékař na základě celkového vyšetření a krevních
testů. Nemocný je izolován na specializovaném infekčním oddělení.
Osoby, které byly v kontaktu s nemocným (rodina, spolupracovníci,
spolužáci apod.), jsou pod dohledem lékaře a epidemiologa po dobu
50 dnů a jsou vyloučeni z aktivit,
které by mohly ohrozit zdraví dalších osob – práce v potravinářství,
lázně apod. Preventivně se lze proti
nákaze nechat naočkovat.
MUDr. Renata Ciupek
Krajská hygienická stanice Brno
www.khsbrno.cz
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Osobnost

Sociální služby

Sociální služby

Osobnost

POVINNOSTI A PRÁVA PEČUJÍCÍ OSOBY

Mgr. JAROSLAV HROMEK

a) Pečující osobou může být osoba
blízká nebo asistent sociální péče
dle § 83.
b) Pečující osobou nemůže být člověk, který sám uplatňuje nárok
na příspěvek na péči (ledaže by
potvrzením ošetřujícího lékaře
prokázal, že je péče schopen).
c) Při péči lze pracovat; v takovém
případě sociální a zdravotní pojištění platí zaměstnavatel nebo
sám pečující.
d) Přesun vašeho závislého blízkého do zdravotnického zařízení,
domova pro seniory, hospice
apod. jste povinni hlásit do 8 dnů
od vzniku této nové skutečnosti.
Dává-li váš blízký příspěvek na
péči vám, abyste o něj pečovali,
pak v případě jeho hospitalizace/
pobytu v instituci delšího než
30 kalendářních dnů vám příspěvek na péči nenáleží. Počítá se to
od 1. dne v měsíci do posledního
dne v měsíci. Začne-li hospitalizace 1. den v měsíci a skončí-li

poslední den v měsíci, pak vám
příspěvek bude náležet.
e) Výše příspěvku se nezapočítává
do příjmů příjemce ani pečujícího.
f) Pečujete-li o člověka s II. a vyšším stupněm závislosti a nejste-li
zaměstnán:
- Doba péče je vám započítávána
pro důchodové účely jako náhradní doba. Sociální i zdravotní
(nikoli nemocenské) pojištění za
vás hradí stát, pokud nahlásíte,
že jste odešli ze zaměstnání,
a zařídíte-li si na úřadu práce,
který vyřizoval příspěvek na
péči, potvrzení o péči. Potvrzení
je třeba doručit na vaši zdravotní
pojišťovnu a na příslušnou okresní správu sociálního zabezpečení
(potvrzení o péči se na OSSZ
dodává až zpětně, nejdéle však
do 2 let po skončení péče).
- Chcete-li, můžete se zároveň
evidovat na úřadu práce, abyste
pobírali i podporu v nezaměst-

nanosti. Pak ale musíte dostát
všem povinnostem, které jsou na
uchazeče o práci kladeny, tj. mít
volnou kapacitu na práci, dostavovat se na schůzky apod. Pokud
tak neučiníte, budete z evidence
vyřazeni a dalších 6 měsíců nebudete mít možnost se na úřad práce
evidovat. Uchazečům o zaměstnání je státem hrazeno sociální
a zdravotní pojištění (opět nikoli
však nemocenské pojištění).
- Přesun příjemce příspěvku na
dobu delší než kalendářní měsíc
do zdravotnického zařízení nebo
jiné instituce (viz výše) znamená též nutnost opět platit svá
pojištění, tj. sociální, zdravotní.
Pokud pečující nepracuje, může
se po dobu hospitalizace blízkého, o kterého pečuje, nahlásit na
úřad práce.

Mgr. Jaroslav Hromek se narodil
před 80 lety v Lužicích č. p. 50. Ve
věku sedmi let se s rodiči přestěhovali do Prušánek, kde vychodil
základní školu. Po jejím ukončení
pokračoval ve studiu na UMPRUM
v Uherském Brodě. Následovalo
dálkové studium na Pedagogické
fakultě univerzity v Plzni, kde se
seznámil se svou pozdější manželkou Růženou, také učitelkou. Pan
Hromek působil jako učitel nejprve
ve Strážově u Klatov, kde se svou
rodinou také bydlel. V roce 1962 se
přestěhovali do Hodonína, v průběhu dalších let se vrátili do rodných
Lužic. Učil na základní škole v
Dolních Bojanovicích, kde byl
spoluzakladatelem házenkářského
klubu, v Mikulčicích a po odchodu
do důchodu v Lužicích. Vyučoval
biologii a tělesnou výchovu.

Zdroj: http://www.mujduchod.cz/
datab/2015191937povinnosti_a_
prava_pecujici_osoby.pdf

NABÍDKA BEZPLATNÉHO PRÁVNÍHO PORADENSTVÍ
PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM A SENIORY
Poradna Národní rady osob se zdravotním postižením ČR v Brně rozšiřuje své služby odborného sociálního poradenství o právní poradenství v oblasti sociální bytové, rodinné, pracovní, občanskoprávních
vztahů a právní způsobilosti.
Poradna nabízí pomoc se sepisováním žádostí, správních žalob, odvolání, námitek, opatrovnických návrhů
a dalších odborných právních úkonů. Právní poradenství poskytuje Mgr. Jana Bendová. Je nutné se předem
objednat u asistentky Bc. Martiny Michalcové.
Kde nás najdete:
Cejl 892/32, 602 00 Brno (zastávka Körnerova) - 1. patro na konci chodby
Email: m.michalcova@nrzp.cz j.bendova@nrzp.cz
Telefon: 542 214 110 – 1, 736 751 214
Úřední hodiny právního poradenství:
pondělí, středa: 8:30 – 15:30, poslední klient ve 14:30
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J. Hromek při opravě Starého kvartýru v roce 2005

V letech 2003 - 2004 se rozhodovalo o zachování nebo zbourání jednoho z nejstarších domů v Lužicích
– Starého kvartýru. Jeho obhajobě
věnoval spolu s dalšími nadšenci
veškeré úsilí. Z toho důvodu byl
v Lužicích v roce 2004 založen
Muzejní spolek. Od jeho vzniku až
do roku 2015 byl Mgr. Hromek jeho
předsedou. V této funkci působil
postupně také ve sportovní a v letopisecké komisi.
Jeho koníčkem bylo a je malování, především kresby tužkou,
portréty, krajiny. Vánoční výstava
v roce 2007 na Starém kvartýru byla
doplněna jeho kresbami.
V současnosti se věnuje spíše
procházkám v přírodě a práci ve
vinohradě, ale věříme, že na tužky a papír tak docela nezanevřel
a pár pěkných obrázků nám ještě
namaluje.
Věra Kotásková

Mgr. Jaroslav Hromek

Kresby Jaroslava Hromka
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My všichni školou povinní

My všichni školou povinní
družiny bylo zapsáno 45 žáků
z 1. - 3. třídy.

My všichni školou povinní

• Stejně jako v předchozích letech
bude ve škole pracovat školní
senát. Je složen z žáků 2. – 9. tř.,
kteří působí na ostatní žáky, motivují jejich aktivity, spolupracují
s třídními učiteli, zastupují ostatní
žáky při jednání s vedením školy,
pomáhají při organizaci akcí pro
žáky. Do školního senátu byli
zvoleni:

JAK TEN ČAS LETÍ...
Prázdniny utekly jako voda a první zářijový den se oficiálně znovu
otevřely dveře v naší školce. Z loňských předškoláků jsou prvňáčci
a volná místa zaplnili ti nejmenší.
Pro to, aby se nejen jim u nás líbilo, jsme začali dělat maximum
už poslední prázdninový týden. Za
uvedením tříd do pořádku, vybavením výtvarných koutků, doplněním
hraček, velkým úklidem i výzdobou
společných prostor a veškerými
opravami stojí spousta práce a lidí,
kteří se na tom všem vzájemně
spolupodíleli.
V letošním školním roce došlo
k několika změnám. Předškolní
děti mají svou třídu, zbylé dvě třídy
zůstávají nadále věkově smíšené.
Po mateřské dovolené se vrátily
paní učitelky Knápková a Šišková,
naopak jsme se rozloučili s paní
učitelkou Sedlákovou. Neodešla
nám ale nikam daleko a moc jí
přejeme, aby se jí v ZŠ s letošními
prvňáčky dařilo.
A co přeji nám? Školní rok plný
radosti a pohody, ale úplně nejvíc
spokojené děti a rodiče.
Za celý kolektiv MŠ
p. uč. Bohumila Šišková

foto: Archiv MŠ
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nákladech asi 800 000 Kč včetně
schválené dotace 200 000 Kč.
• V srpnu školní jídelnu navštěvovaly děti z příměstského tábora.
Stravu pro ně připravovaly naše
paní kuchařky.

Noví prvňáčci jdou poprvé do školy

foto: Denisa Šimíková

- Přejeme všem žákům úspěšný
školní rok 2016/2017.

STŘÍPKY Z PRIMA ŠKOLY
• V průběhu prázdnin probíhala
rekonstrukce kotelny včetně výměny kotlů, radiátorů a instalace
regulace IRC. Díky schválené dotaci ve výši 1 mil. Kč s celkovými
náklady asi 2 mil. Kč byla dokončena v září. Ve školní družině
byla vyměněna okna v celkových

2.třída
Verešová Vanessa,
Molnárová Julie
3. třída
Mífek Zdeněk,
Matuška Adam
4.třída
Maršálek Martin,
Hubačková Alžběta
5. třída
Gožďálová Pavla,
Machálková Nela
6. třída
Skočíková Julie,
Pecková Karolína
7. třída
Pekařová Veronika,
Kristová Sabina
8. třída
Stibůrková Gabriela,
Hudcová Hana
9. třída
Dulovcová Lucie,
Sýkora Adam

Mgr. Jana Líčeníková
• 1. září jsme v naší škole přivítali dvě nové paní učitelky
a 21 prvňáčků. V dalších třídách
jsou počty žáků následující:
2. tř. 19 žáků, 3. tř. 21 žáků,
4. tř. 22 žáků, 5. tř. 18 žáků,
6. tř. 17 žáků, 7. tř. 18 žáků, 8. tř.
13 žáků a 9. tř. 15 žáků. Do školní

Účastníci dýňové soutěže v ZŠ
foto: Jana Líčeníková
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My všichni školou povinní

My všichni školou povinní

ZAMĚSTNANCI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2016/2017
ředitel školy:
zástupkyně ředitele:

Mgr. Miroslav Hunča
Mgr. Jana Líčeníková

ZÁKLADNÍ ŠKOLA
výchovná poradkyně:
Mgr. Marcela Komendová
školní metodik prevence: Mgr. Marcela Komendová
třídní učitelé:
1. tř.
Mgr. Petra Sedláková
2. tř.
Mgr. Magdalena Modlová
3. tř.
Mgr. Danuše Vojkovská
4. tř.
Mgr. Jaromíra Malá
5. tř.
Mgr. Lenka Ryšánková
6. tř.
Mgr. Marcela Komendová
7. tř.
Mgr. Věra Kučí
8. tř.
Mgr. Jaroslav Grossmann
9. tř.
Mgr. Tatiana Hromková
učitelé bez třídnictví:
Mgr. Jakub Král
asistentka pedagoga:
Jitka Krhovská
vedoucí školní družiny:
Gabriela Podivínská
vychovatelka školní družiny:Zdeňka Bravencová
hospodářka:
Ing. Alena Lacková
školník:
Lubomír Líčeník
uklízečky:
Marcela Blažková
Marcela Pazderová
vedoucí školní jídelny:
Soňa Zimková
kuchařky:
Lenka Janulíková
Jana Nováková

MATEŘSKÁ ŠKOLA
vedoucí učitelka :
I. třída, Berušky :
II. třída, Včeličky :
III. třída, Motýlci :
školnice :
uklízečka :
vedoucí stravování :
kuchařky:

ŠKOLA V PŘÍRODĚ
Iva Rezková
Iva Rezková
Petra Březinová
Kateřina Knápková
Mgr. Ivana Cigánková
Bohumila Šišková
Iva Lorencová
Dagmar Lorencová
Dagmar Filipovičová
Ludmila Benešová
Dagmar Lorencová
Dagmar Filipovičová

CO DĚLAT, KDYŽ DÍTĚ NEMŮŽE JÍT DO ŠKOLY?

- Nemůže–li se žák zúčastnit vyučování nebo činnosti pořádané školou pro překážku předem známou
žákovi nebo jeho rodičům, požádají rodiče předem
o jeho uvolnění z vyučování třídního učitele nebo
ředitele školy písemně nebo osobně. Na základě žádosti rodičů může v odůvodněných případech uvolnit
žáka z vyučování jedné vyučovací hodiny vyučující
příslušného předmětu, jeden až pět dní třídní učitel,
více než pět dní ředitel školy.

- Pokud žák odchází ze školy v průběhu vyučování,
oznámí tuto skutečnost třídnímu učiteli, případně
vyučujícímu další hodiny, zákonní zástupci si žáka
vyzvedávají ve škole nebo předloží písemnou žádost
o uvolnění s upřesněním, že žák odchází ze školy sám.
- Každou nepřítomnost žáka ve škole je třeba omlouvat vždy písemně, prostřednictvím omluvného listu
v žákovské knížce.
- Po opětovném návratu do školy žák předloží omluvenku třídnímu učiteli nejpozději do tří dnů po
skončení absence.
Jana Líčeníková, zástupkyně ředitele
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Byla jsem na pokoji 6 s Aničkou a Simčou. Každý
den jsme měli výborný program. Jídlo mně moc chutnalo. Sportovali jsme a hráli různé hry. Šli jsme na túru do
přírody a došli jsme až na salaš. Pásl se tam kůň s hříbětem, ovce a pan domácí nám přinesl ochutnat ovčí
sýr. Začalo pršet a museli jsme se schovat v altánku.

Dlouhou chvíli jsme si krátili vypravováním vtipů. Měli
jsme stezku odvahy a opékali jsme si špekáčky. Moc se
mi tam líbilo. Nezapomněli jsme se učit.
Eliška Bočková
23. 5. 2016 jsme přijeli na Mlýnky do penzionu Jana
a ubytovali jsme se. Potom jsme šli na procházku,
abychom se seznámili s okolím. Po vycházce byl oběd
a potom odpolední klid. Odpoledne jsme měli na hřišti
miniolympiádu. Po olympiádě jsme měli svačinu a pak
jsme hráli fotbal a někteří na čaroděje a sochy. Když
jsme dohráli, šli jsme na večeři, po ní jsme šli ještě
chvíli na prolézačky a potom jsme se osprchovali a šli
spát. 24. 5. jsme se dopoledne učili a odpoledne jsme
šli na procházku asi 3 km, po procházce jsme hráli
pálkovanou. Škola v přírodě se mi moc líbila.
Zuzka Svobodová

LUŽICKÁ POBOČKA ZUŠ DOLNÍ BOJANOVICE OSLAVÍ
V TOMTO ŠKOLNÍM ROCE 20 LET SVÉHO TRVÁNÍ

OKÉNKO PRO RODIČE
- Je nutno neprodleně informovat třídního učitele
osobně, písemně nebo telefonicky a sdělit mu příčinu
absence žáka.

Dne 23. května 2016 jsme jeli na školu v přírodě na
Mlýnky do penzionu Jana. Bydlela jsem na pokoji číslo
10 s Luckou S., Eliškou a Valčou. Hodně jsme chodili
na vycházky do přírody. Také jsme hráli různé hry,
třeba pálkovanou, ta se mi líbila nejvíce. Také jsme si
chodili hrát na hřiště. Jeden večer jsme měli pyžamovou párty. Měli jsme i stezku odvahy. Kuchařky nám
dobře vařily. Poslední den jsme jeli na výlet na větrný
mlýn v Kuželově.
Adélka Mahdalová

Výuka probíhá v budově základní školy v Lužicích.
Je vedena kvalifikovanými pedagogy, kteří vyučují hře
na tyto hudební nástroje: klavír, violoncello, zobcová
flétna, příčná flétna, hoboj.
Z kolektivních předmětů je to hudební nauka (všech
pět povinných ročníků), komorní hra a zájemci z řad
žáků mohou navštěvovat pěvecký kroužek, který funguje při ZŠ Lužice. Studium v ZUŠ se platí, a to dvakrát
ročně vždy na začátku pololetí. Pro přihlášené žáky je
docházka povinná, v pololetí a na konci školního roku
jsou žáci klasifikováni.
Znalost hry na hudební nástroj využijí především
zájemci o studium na středních pedagogických školách,
na konzervatořích a samozřejmě všichni, kdo si chtějí
rozšířit svůj všeobecný kulturní rozhled.
Pro začátečníky ve hře na violoncello, hoboj a příčnou flétnu je možnost zapůjčení hudebních nástrojů pro
domácí cvičení zdarma.
Bližší informace o studiu naleznete na stránkách ZUŠ
Dolní Bojanovice - www.zusbojanovice.ic.cz
Vedoucí pobočky v Lužicích - Marie Havránková,
tel.: 732 586 543
email: maja.h1@seznam.cz
učitelka dechových nástrojů - Krista Hallová

foto: archiv ZUŠ
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Kultura

Kultura

LUŽICKÉ VINOBRANÍ BYLO LETOS MÁLO NAVŠTÍVENÉ

Kultura
PŘÍJEMNĚ KOMORNÍ A PŘÍJEMNĚ ŽENSKÝ LITERÁRNÍ VEČER
Na Starém kvartýru se 21. srpna
opět podařilo uskutečnit literární
večer. Snad proměnlivé počasí odradilo Lužičany přijít, ale komorní
sestava diváků, která tak vznikla,
byla nakonec velmi příjemná, i když
bych víc členů publika vystupujícím
moc přála. Bylo zajímavé sledovat,
jak čistě ženské osazenstvo účinkujících zpovídá muž, organizátor akce
Michal Oliva. Díky jeho vlastním
autorským zkušenostem se dala
z otázek i odpovědí získat spousta
zajímavých informací.
Na večeru padlo, že pojem ženská poezie je jen škatulka, stejně
tak ženská tvorba obecně, proto si
nemyslím, že se mi jednotlivé texty
tak líbily jen kvůli tomu, že k ženám
také patřím. Paní Věra Kotásková
vnesla svými krátkými básničkami
a příběhy lehkost, veselí a vesnické

prostředí. Příběh o kohoutí šmajchlcimře by měl být pro obveselení
vydáván, jak jen to bude možné.

Básnířka Jarmila Synková přidala
smutek a naději v křehkých a velmi
osobních textech. Moc bych jí přála, aby se je podařilo vydat knižně.
A Vlaďka Klimecká přečetla úryvek
ze své prózy o ženách z vlastní
rodiny, ženách v proměnách několika generací. Tím ten ryze ženský
večer příjemně završila. To vše za
doprovodu kytary a zpěvu Kateřiny
Lamačové.
Děkuji za kousek nedělního odpoledne strávený v dobré společnosti
knih i lidí, které knihy a literární
tvorba nepřestaly zajímat.

K tradičním akcím raného podzimu patří Lužické vinobraní, které se
pravidelně koná v Lužicích druhou
neděli v září. Tentokrát účastníci
přicházeli od 15 hodin před radnici, kde je vítali představitelé obce
koláčky a pohárkem vína a dechová
hudba Ištvánci zase zvučnou polkou.
Po slavnostní fanfáře v 15.30 přivítal starosta chasu, mužáky, vinaře
a ostatní občany. Stárek Jakub
Hromek požádal starostu o povolení
slavnosti vinobraní a výběr hotařů.
Starosta, tak jak káže tradice, upozornil, že hotař je funkce vážená,
zodpovědná i nebezpečná a zeptal se,
jestli je mezi přítomnými někdo, kdo
by chtěl být hotařem a hlídal hrozny
ve vinicích. Přihlásili se mužáci.
„No, moc jich letos néni,“ posteskl si
kdosi z diváků a dodal: „A kde sú letos seniorky, kvartýrníci, zastupitelé,
vinaři? Asi hledajů ve vinohradech
zbytek hroznů, které letos nezmrz-

ly,“ dodal kdosi z davu a pokračoval:
„Zato MÁJA nám tu ještě od hodů
stojí. Možná ji chasa nazdobí na Vánoce“, pokračovali vtipálci. Po této
vtipné vsuvce starosta pověřil radního (Tomáš Maršálek) a policajta
(Mirek Havlík), aby s nimi vykonali
„pod horú“ na Lidovém domě slib
hotařů, kteří budou hlídat ve stodole
zavěšené hrozny – symboly úrody.
Chasa převzala velký nazdobený
hrozen, který připravili lužičtí vinaři.
„Letos jsme museli hrozny koupit ve
Velkých Bílovicích, protože vinařům
v Lužicích na jaře zmrzlo 95 %
úrody,“ konstatoval tajemník Svazu
vinařů Martin Půček.
Na Lidovém domě bylo vše vzorně připraveno k tanci i zábavě. Kryté
posezení pro případ nepříznivého
počasí, burčák, grilované speciality.
Když byla zaražená HORA, hotaři
statečně hlídali svěřenou úrodu. Brzy
je však překvapili zloději, kteří si

letos pospíšili a horu ukradli. Potom
už si každý tanečník mohl při tanci
beztrestně utrhnout sáček s hrozny, který se vznášel nad tanečním
parketem. „Dechovka krásně hraje,
ale není se na koho dívat, parket
je prázdný,“ prohlásila na adresu
tanečníků zklamaná tetička.
V průběhu večera byl vydražen
hrozen - dar od vinařů. Letos za částku 2 500 Kč. „Prodaly jsme kolem
130 vstupenek, to není zase tak špatná návštěva, ale mohlo to být lepší,“
hlásily pokladní u vstupu. Celý
letošní rok byl pro lužické vinaře
smutný a zklamání se projevilo nejen
na úrodě, ale i na letošním Lužickém
vinobraní. Doufejme, že příští rok
bude úspěšnější nejen pro vinaře, ale
i pro pořadatele vinobraní.
Jana Ambrožová

Lenka Kučí
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CYRILSKÉ HODY – LUŽICE 2016

IV. VÁNOČNÍ JARMARK
Přijďte vystavit a nabídnout své rukodělné výrobky
k prodeji na vánočním jarmarku!
Také letos pořádáme v neděli 27. listopadu 2016
odpoledne od 14 do 17 hodin v Sokolovně v Lužicích

IV. VÁNOČNÍ JARMARK
Přivítáme výrobky občanů i neziskových organizací, dětí i dospělých,
výtvarníků, řemeslníků, švadlen, pletařek, vyšívaček atd.
Keramika, šperky, tašky, mýdla, perníky, vánoční ozdoby, svícny,
výrobky ze dřeva, kovu, šustí, papíru, vosku, výšivky atd.
foto: archiv Slováckého krúžku Lužice
Jako každý rok se hned první
víkend v červenci konaly již dlouho
očekávané Cyrilometodějské hody.
Ještě ani neskončil školní rok a my
už jsme trávili čas v lese a stavěním
zeleného. Zatímco v sobotu nám
předhodový večer narušil déšť, zbytek hodů nám počasí velice přálo.

Měli jsme snad nejlíp za všechny
roky, co chodí naše generace v kroji.
Tancovalo se pod zeleným, jedlo,
pilo a panovala dobrá nálada. Jsme
rádi, že s námi v průvodu šla letos
spousta malých dětí, protože vidíme, že tradice nevyhasne. V úterý si
pro nás kluci přichystali scénku, při

které tancovali s kolečkama a holky
připravily sólo s názvem „Člověče,
napij se“. Můžeme říct, že se nám
hody vydařily a doufáme, že jste si
je všichni užili stejně jako my.
Stárky a stárci SKL

PŘEHLED AKCÍ ŘÍJEN–PROSINEC 2016
25.10.

Vyhodnocení soutěže Rozkvetlé Lužice 2016, tabačárna, od 17 hodin

12. 11.

Cimbálová muzika Vinařští romantici se Zdeňkem Junákem hrají seniorům,
Sokolovna, od 16.30 hodin

27. 11.

Vánoční jarmark v Sokolovně (4. ročník), Sokolovna, od 14 do 17 hodin
Slavnostní rozsvícení vánočního stromu, u radnice, od 17 hodin
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2. 12.

Vernisáž vánoční výstavy - Starý kvartýr, od 17 hodin

3. 12.

S Mikulášem do Francie, Hala Lužice

18. 12.

Vánoční koncert při příležitosti 20. výročí lužické pobočky ZUŠ, Sokolovna

10.12.

Adventní setkání dětských folklorních souborů Regionu Podluží, Sokolovna

31. 12.

Rozloučení se starým rokem na Cihelně a ukončení plavecké sezony 2016

Přihlásit se a získat bližší informace můžete na OÚ v Lužicích,
Denisa Šimíková, tel.: 511 117 827

Posezení s písničkou
pro seniory
12. listopadu 2016 od 17 hodin
Sokolovna Lužice
Program:
Beseda o sociálních službách
Cimbálová muzika
Vinařští romantici
s hercem Zdeňkem Junákem

ZUŠ Dolní Bojanovice
ve spolupráci s obcí Lužice pořádá

VÁNOČNÍ
KONCERT
při příležitosti 20. výročí založení
pobočky v Lužicích
16. prosince 2016 v 16 hodin
v Sokolovně v Lužicích



V programu vystoupí učitelé
a žáci základní umělecké školy
z Lužic a Dolních Bojanovic

Občerstvení zajištěno,
vstupné dobrovolné

Srdečně zveme veřejnost,
současné i bývalé žáky, učitele
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MUŽÁCI V AKCI
VÝLET
Jak jsem avizoval v minulém
čísle zpravodaje, vydali se mužáci
v sobotu 11. června se svými drahými protějšky, někteří i s dětmi, na
autobusový výlet do okolí Dalešické přehrady.
První zastávkou byla samotná
jaderná elektrárna Dukovany, kde
jsme se v informačním centru mohli
pomocí filmu, modelů a maket seznámit obecně s potřebou a výrobou
elektrické energie i se samotným
fungováním jaderné elektrárny.
Nezbývá než smeknout před prací
inženýrů, projektantů, technologů… Elektrárna představuje obrovský komplex, fabriku, kde jedna
činnost přesně navazuje na druhou,
všude přísné kontroly, prověřování,
zkoušky atd. Informační centrum se
svou moderní expozicí je vhodné
pro děti i dospělé, zvláště pro technicky zaměřené.
Po prohlídce a nezbytném fotografování před elektrárnou jsme se
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přemístili do městečka Mohelno,
kde nás čekal ve vesnické hospůdce s pěkným sálem dobrý oběd,
pivečko, zkrátka občerstvení. Ale
žádné velké zdržování a vysedávání, protože výletní loď „Horácko“
na Dalešické přehradě už čeká
a troubí k vyplutí. Po hodinové
plavbě vystupujeme a příjemnou
procházkou – i když celou do
kopce – docházíme k autobusu,
jenž nás dováží do Měšťanského
pivovaru Dalešice známého z filmu
Postřižiny, v němž se film točil.
A skutečně i dnešní reálie film
připomínají – komínem, dvorem,
zahradou, některými budovami…
I ve vnitřních prostorách jsou
k vidění reálie z filmu – motocykl,
plášť pana správce, k zakoupení
v pivovarské prodejně je samozřejmě Postřižinské pivo, kalhotky
paní správcové, knihy pana Hrabala a další.
Po nezbytném občerstvení a prohlídce malé expozice o historii

rakousko – uherského pivovarnictví
jsme se vydali k domovu. Tím však
naše společně prožitá sobota nekončila, protože nás čekalo večerní
posezení na naší základně „Liďák“
s grilováním, pivíčkem a dalšími
dobrotami. Tradice našich jarních
výletů a putování se drží a v příštím
roce bude jistě pokračovat.
PŘEDHODOVÉ ZPÍVÁNÍ
Tři týdny po našem výletu jsme
spoluorganizovali tradiční sobotní
předhodové zpívání. Kromě stálých účinkujících z řad lužických
dětí a školáků či některých členů
lužické chasy byly letos hlavními
hosty večera sbory ze Suché Lozi
a Bánova, u nichž jsme vystupovali
před dvěma roky. Sbory mají kromě
pěvecké složky i svou část taneční,
a tak mohli diváci vidět a slyšet
písně a tance z jiné národopisné
oblasti. S průběhem večera se nad
Lužicemi stále více a více stahovaly mraky a zvedal vítr, nicméně
příroda k nám byla milosrdná a bez
deště prošel celý program až na
naši závěrečnou píseň a závěrečná
slova konferenciéra, kterým letos
byl Tomáš Maršálek, náš předseda,
na němž ležela hlavní a rozhodující
tíha příprav a zajištění nejenom
celého předhodového programu,
ale i všech věcí okolo, těch méně
viditelných, ale nezbytných a potřebných. Prostě správný předseda.
Následná beseda u cimbálu pod
připraveným party stanem se za
stálého deště protáhla do pozdních
nočních hodin a patří již neodmyslitelně ke koloritu předhodového
zpívání. Déšť to zkrátka ani letos
nevyhrál. A že lilo!

PRKAČCUP
Na konci prázdnin, letos už
vlastně na začátku školního roku,
pořádali mužáci první záříjovou
sobotu už 7. ročník PRKAČCUPU,
závodu traktorů a malotraktorů, doplněný o závod dětí na koloběžkách
a odrážedlech a přehlídku doma
pečených chlebů našich hospodyněk, maminek, manželek a babiček.
Akce jsem se nemohl z důvodu
jiných povinností mimo Lužice
zúčastnit, a tak vám v příštím čísle
zpravodaje na toto téma poreferuje
někdo jiný. S přáním pěkných dnů
babího léta, úspěšného vinobraní
a pokojného podzimu
Za Lužické mužáky
Tomáš Klásek

foto: Denisa Šimíková

REKREAČNÍ POBYT SENIORŮ V PENZIONU KOVÁŘOV
Paní Milada Kadalová, naše
členka a bývalá předsedkyně, spolu
s paní Stanislavou Šimánkovou,
místopředsedkyní Klubu seniorů
Lužice, zorganizovaly na začátek
června letošního roku rekreační týdenní pobyt pro seniory v krásném
prostředí lipenské přehrady.
Velký zájem o tuto rekreaci nebyl,
jako že co tam budeme dělat, když
tam nejsou žádné procedury a žádný
bazén, voda v Lipně studená a jen
dva výlety v ceně.
Nakonec nás jelo z Lužic 17, pár
seniorů se přidalo z Mikulčic a zbytek obsadili lidé z Rohatce, odkud
pochází také pan řidič František
Nesvadba, který nás vozí na výlety
a do divadel.
Hezké ubytování v selském stylu, 3x denně dobrá strava, ochota
personálu vše vyřešit k naší spokojenosti a nakonec i přívětivé počasí,
i když nám v neděli dopoledne
pokazila plány na výlet pořádná
bouřka s krupobitím.
Po obědě se ale vyčasilo, a tak

nám paní Homolová, vedoucí zájezdu, nabídla náhradní program,
zaplavat si v aquaparku ve Frymburku, kde jsme si užili bazén, vodní
masáž, divokou řeku, perličku
a někteří dokonce i tobogán.

V pondělí jsme jeli do Lipna nad
Vltavou - nedávného olympijského
studia Rio ČT, kde jsme lanovkou
dorazili k zážitku z jiné perspektivy, na první bezbariérovou Stezku
korunami stromů v České republice.
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Počasí bylo nádherné, takže byl
fantastický výhled ze 40metrové
vyhlídkové věže do širokého okolí.
Každý další den jsme vždy po
obědě navštívili naše kulturní památky, jako je zámek v Českém
Krumlově – památka UNESCO,
zámek Rožmberk, Cisterciácké
opatství ve Vyšším Brodě, které
bylo založeno roku 1259 Vokem
z Rožmberka, kde je nádherný
kostel s hlavním oltářem Nanebevzetí Panny Marie (1644-1646)
a klášterní knihovna se vzácnými
asi 175 tisíci svazky, a ještě se zde
nachází Poštovní muzeum, kde
najdete proměny času od 16. století
až po současnost.
Uprostřed týdne jsme při návratu
z výletu nakoupili pečivo a špekáčky, muži měli za úkol připravit dřevo, takže bylo i příjemné posezení
u táboráku. Týden utekl jako voda
a v pátek se jelo domů.
Ale ne přímo, ještě nás čekala
jedna zastávka, a to na zámku Hlu-

TÁBORY S BRONTOSAUREM
Léto se nám přiblížilo ke konci a my bychom vás rádi seznámili s tím, co všechno jsme s dětmi prožili.

foto: archiv Klubu seniorů
boká. Ještě jsme zajeli vláčkem,
který nás vezl na zámek a zpět, do
přístaviště na klidný oběd a zamířili
zpět domů - spokojeni, odpočinutí,
plní hezkých zážitků.
Za to patří dík paní Kadalové,
paní Šimánkové, paní Homolové

a hlavně pohodovému řidiči, panu
Nesvadbovi!
Ohlasy, že na rok jeďme zase,
svědčí o tom, že ne jenom mně se to
líbilo a daleké cesty nelituju!
Eva Bartošová

K UCTĚNÍ PAMÁTKY UPÁLENÍ MISTRA JANA HUSA
VE VELKÝCH BÍLOVICÍCH ZPÍVALY TAKÉ SOKOLKY Z LUŽIC
Dne 6. července se náš pěvecký
souborek zúčastnil spolu s cvičenci
z Vacenovic, Svatobořic Mistřína
a dalšími účinkujícími pietní akce
TJ Sokola k uctění památky upálení
mistra Jana Husa,
Při zapalování velké vatry na
uctění Husovy památky se zpívala
společná píseň k této události. Texty
písně byly předtištěny.
Tato vzpomínková událost se
konala ve Velkých Bílovicích, kde
se sjeli zástupci různých tělovýchovných jednot Sokola.
J. Dohnalová
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Na začátku prázdnin jsme jeli
na tábor do Horní Lhotice, kde
nás čekalo cestování do minulosti
i budoucnosti. George změnil důležité události, které se kdysi dávno
staly – volby prvního prezidenta
ČSR, první světová válka, antika,
renesance a další. Naším úkolem
bylo cestovat časostrojem do dob,
kde George napáchal škody, a vše
napravit podle skutečných událostí.
Kdybychom vše nenapravili, jak má
být, hrozilo by, že se třeba vůbec
nenarodíme. Jelikož se děti velmi
snažily, vše dobře dopadlo.
Na začátku srpna jsme se s dětmi na příměstském táboře vydali
do Ria, abychom si zkusili, jaké
to je být vrcholovými sportovci.
Když probíhaly poslední přípravy
her, nastalo nečekané hlášení, ve
kterém jsme se dozvěděli, že v Riu
vybuchne nebezpečný plyn a my
musíme pryč. Útočiště jsme našli na
klubovně v Lužicích a dohodli jsme
se, že si hry zkusíme zorganizovat
sami. Byla by velká ostuda, kdyby

foto: Ctibor Brančík
se olympijské hry nekonaly. Nebylo
vůbec jednoduché vše připravit.
Museli jsme přemluvit kuchařky,
aby vařily navíc obědy pro sportovce, zajít na OÚ pro povolení konání
her o tři dny později a hlavně jsme
se museli zbavit nebezpečného
plynu. Uvařili jsme podle receptu
kouzelný lektvar, díky kterému

plyn začal ustupovat. Než jsme se
mohli vrátit do Ria do Mikulčic,
absolvovali jsme výlet do skanzenu
ve Strážnici, kde jsme si prohlédli,
jak se dříve bydlelo. Poslední den
tábora jsme se vrátili do Ria a soutěžili na olympijských hrách.
Monika Nováková
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PODĚKOVÁNÍ RADY OBCE ZA PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR
Příměstský tábor, který uspořádali vedoucí oddílů Brontosaura
již potřetí, je pro děti z Lužic a Mikulčic vítaným zpestřením prázdnin
a pro pracující rodiče vyřešení
problému, kam s dětmi o prázdninách. Poděkování si zaslouží
vedoucí Monika Nováková, Kristýna Vagundová, Leona Helešicová,

Lukáš Kordula a Barbora Kopková,
kteří zcela nezištně věnovali dětem
prázdninový týden plný zábavy,
dobrodružství a sportu.
Stravování dětí v průběhu příměstského tábora zajišťovaly také
letos paní kuchařky základní školy
v Lužicích. Přesto, že ve školní
jídelně probíhaly rozsáhlé opravy,

našly zde děti i jejich vedoucí pochopení. Paní kuchařky ve školní
jídelně před konáním tábora vygruntovaly a každý den připravily
pro účastníky tábora výborný oběd.
Po skončení tábora se v opravách
mohlo pokračovat. Také jim patří
poděkování za jejich ochotu a obětavost.
Jana Ambrožová
místostarostka

CIMBÁLOVÁ MUZIKA Z LUŽIC NA FESTIVALU V RUMUNSKU
Ani letos o prázdninách cimbálová muzika nelenila. Již delší dobu jsme se s folklorním souborem Pomněnka z Tvrdonic připravovali na pětidenní festival do Rumunska. Za velkého přispění a podpory obcí
Lužice a Tvrdonice, které přispěly na dopravu, jsme 13. července v noci vyrazili.
Do cíle cesty Vadu Monitor jsme
dorazili následující den kolem 15.
hodiny. Dočkali jsme se vřelého
přivítání s kulturními tradicemi.
Následoval slavnostní oběd v krásném prostředí místního hotelu, které

jsou zde na výborné úrovni. Hned
poté došlo k ubytování. Penzion byl
skutečně útulný s krásným okolím,
bazénem i příjemnými hostiteli. Náročný byl pouze svoz na stravování
a vystoupení.

Rumunsko se může pyšnit krásnou krajinou, ale vše je od sebe tak
vzdálené, že bez auta či autobusu je
běžná realita nemožná.
Hostitelé na nás byli vskutku
dobře připraveni. Hned následující

den jsme byli pozváni ke starostovi
Campeni, který nás vřele přivítal
i s pohoštěním a seznámil nás se
vším, co k oblasti či jeho funkci
patří. Také nám popřál hodně
štěstí k večernímu vystoupení, což
se také podařilo, skončilo však za
prudkého deště a ten už nás moc
neopouštěl.
Byli jsme také pozváni zhlédnout
místní raritu - podzemní ledovec,
opravdu zážitek, i když neskutečných 300 schodů. Nahoře 30 stupňů,
dole teplota pod nulou.
Další vystoupení se konalo
v rámci odměňování místních
umělců - něco jako u nás byli
národní umělci. Spousta lidí, obrovské podium, ale vytrvalé deště
proměnily okolí v jednu velkou
bahnitou plochu. Ale i to jsme
zvládli.
Během pobytu jsme ještě navštívili zlatorudný důl, z kterého
je momentálně zajímavé muzeum. Všechny nás prohlídka velmi nadchla (mimochodem zase
300 schodů, takže přišlo vhod
i noční koupání v bazénu pro
relaxaci).
Rumunsko má úžasnou krajinu,
ale turistikou málo probádanou.
Jako hosté jsme se tu skutečně měli
výborně, ale země má ještě hodně
problémů v mnoha oblastech, což
jsme měli možnost sledovat osobně.
A proto, doma je doma...
Děkuji všem zúčastněným za
ochotu a pomoc (bez ní se nedají
takové projekty uskutečnit), dětem
děkuji za reprezentaci a výdrž a snad zase někdy příště…
Ivana Šimčíková
vedoucí CM

foto: Ivana Šimčíková
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ISDES 2016
V červenci 2016 jsme navštívili
přátele v naší partnerské obci Isdes
v celkovém počtu 36 osob. Z toho
bylo 22 členů Klubu česko – francouzského partnerství. Celá výprava
byla rozdělena na dvě části. V sobotu 9. července se vydali na cestu
Biketour Lužice - Isdes cyklisté
s doprovodem (14 osob). Zbývající
část výpravy odjela z Lužic autobusem v pondělí 11. července. Všichni
jsme se společně sešli v Isdes v úterý
12. července. Na slavnostním přivítání na radnici jsme předali našim
přátelům společný dar od obce Lužice a Klubu česko – francouzského
partnerství - výrobek od uměleckého
kováře symbolizující cyklistiku
a vinařství. Za klub jsme předali
výrobek z keramiky, který vyjádřil

Start cesty do Francie od OÚ Lužice

Foto: Eva Výmolová

cyklistiku, vinařství a také desáté
výročí vzniku partnerství obou obcí.
Tento symbol vyrobila paní Martina
Mirošová ve své keramické dílně.
Ta také připravila svícen na hrob
Zdeňka Johana, jednoho ze zakladatelů našeho partnerství. Svícen
jsme společně položili, a uctili tak
památku pana Zdeňka Johana, na
hřbitově v Orléans.
Prožili jsme společně mnoho
příjemných chvil a krásných zážitků
během programu, který pro nás naši
přátelé v Isdes připravili. Cyklistický výlet po okolí Isdes, návštěva
keramické dílny v Isdes, oslavy
francouzského státního svátku,
turnaj v pétanque, návštěva zámku Chamerolles a muzea šafránu,
ochutnávka místního zákusku Pithivie, skotské slavnosti v Aubigny.
Po celou dobu jsme byli ubytováni v rodinách, stravování zajistili
naši přátelé. Náklady na dopravu si
účastníci uhradili v plné výši.
Jana Líčeníková
předsedkyně spolku

Všichni účastníci cesty do ISDES na kole
26

foto: Eva Výmolová

Cesta na 3 různých typech kol

Účastníci zájezdu do ISDES, kteří cestu absolvovali autobusem

foto: Eva Výmolová

foto: Eva Výmolová
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Průvod v ISDES

foto: Eva Výmolová

PŘIJEDOU FRANCOUZI DO LUŽIC TAKÉ NA KOLECH?
UVIDÍME V LÉTĚ

dětem letos v červnu projel tradičně
regionem - Strážnicí, Petrovem,
Sudoměřicemi, Rohatcem, Hodonínem a právě Lužicemi. Tam jsem
si už byl při setkání s účastníky
prázdninového zájezdu jistý, že
naše necelý rok mladá myšlenka
bude slavit úspěch,“ vzpomíná na
přípravy Josef Zimovčák. Francouzská jízda také propagovala
myšlenku vzájemné pomoci, přátelství, tolerance a sounáležitosti.
„Šlo o to podpořit onkologicky
nemocné děti a motivovat zdravotně
postižené sportovce i za hranicemi.
Podařilo se vybrat čtyři sta pětasedmdesát euro, ty peníze jsou na účtě
a budou použity pro francouzské
děti. I tato zpráva udělala na naše
hostitele velký dojem. Samozřejmě by bylo nemyslitelné říkat si
o peníze a pak se s nimi ztratit.
Lužice zanechaly v Isdes krásnou
stopu. Jejich starosta mi řekl, že už
byli třikrát v novinách, což se jim
ještě nepodařilo a asi ani dlouho
nepodaří,“ přiblížil letní chvíle ve
Francii Josef Zimovčák. Doplnil,

Josef Zimovčák
že každý z členů štafety ujel denně
padesát kilometrů podle navigace
a kromě cyklistů cestovala do Isdes
autobusem další skupina složená ze
členů klubu Česko-francouzského
partnerství Lužice. „A teď by bylo
krásné, kdyby do Lužic přijeli na
oplátku i Francouzi na kolech,“ in-

spiruje Josef Zimovčák k pokračování partnerství, které v létě spojilo
lidi obou obcí. „A je jedno, čím kdo
je v profesním životě nebo jaké má
společenské postavení. Kolo spojuje – to byla ústřední myšlenka této
akce,“ dodal mistr vysokého kola.
Vladimír Salčák

Na začátku školních prázdnin zaujala čtenáře novin nejen na Hodonínsku, ale i v okolí francouzského
Isdes zpráva o štafetovém zdolávání jednoho a půl tisíce kilometrů. Výprava z Lužic totiž vyjela na kolech za přáteli do Francie přes Rakousko a Německo. V Isdes si chtěli připomenout deset let mezinárodní
družby obou obcí.
Štafety se zúčastnil na handbiku,
tedy kole s ručním pohonem, lužický rodák Luděk Benada, který se po
vážném úrazu krčních obratlů vrátil
k aktivnímu životu. Onkologické
pacienty reprezentoval Josef Bergr.
Štafetový kolík předávali také zástupci lužické obce a místního Klubu česko-francouzského partnerství.
Téměř patnáct set kilometrů urazili
za čtyři dny. V horku kralujícího
léta. Na dobu dovolených to byly
poněkud extrémní podmínky, ale
když si uvědomíme, že za nadaci
Na kole dětem lužické cyklisty
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provázel desetinásobný mistr světa
na vysokém kole Josef Zimovčák,
vysvětlení se nabízí samo. „Lužičtí
mě vloni pozvali na dětský den,
lépe řečeno na dětskou akci, kterou
pořádali na Mikuláše. Tam jsem se
dozvěděl, že starosta a mnozí další
začali jezdit na kole a že Lužice
mají své družební místo ve Francii.
Zeptal jsem se, proč tedy nejedou do
Francie na kole. Myslím si, že tam
ta myšlenka vznikla,“ vysvětluje
Josef Zimovčák, člověk, který se
do povědomí veřejnosti dostal právě
jízdou na vysokém kole. Za necelý

měsíc na něm projel napříč Severní
Amerikou, účastnil se závodů Tour
de France, Girod‘Italia a španělské
Vuelty. Pro úspěch lužické akce je
ale důležité, že se Josef Zimovčák
před sedmi lety s vervou pustil do
projektu nadačního fondu Na kole
dětem, aby využil svého věhlasu
a podpořil léčbu onkologicky nemocných dětí. „Fond se především
zaměřuje na sportovní aktivity a zajištění rekondičních pobytů, které
usnadňují dětem a jejich rodičům
překonávat traumata způsobená
těžkou nemocí. Peloton Na kole
29
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PÁR VZPOMÍNEK Z NÁVŠTĚVY ISDES...

foto: Eva Výmolová
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KDYŽ JE KONÍČKEM KOLO
Zdenka Veselá je majitelka zařízení, instruktorka a osobní trenérka ve fitness centru ve sportovní hale v Lužicích. V červenci tohoto roku byla členkou cyklistického týmu, který se vydal na kole do naší partnerské
obce Isdes.
Zdeni, kdo tě oslovil a jak jsi se
stala členkou tohoto týmu?
Jsem členkou sportovní komise,
která pracuje při obci Lužice. Asi
před rokem a půl začal starosta
obce mluvit o této myšlence na
jednání komise. Původně nápad
vznikl na akci S Mikulášem do
Francie, kterou pořádal Klub českofrancouzského partnerství. Hostem
tehdy byl Josef Zimovčák, zeptal
se: „A proč nejedete na kole ve
skutečnosti do Isdes?“ Slovo dalo
slovo a společný nápad se začal
rodit. Starosta jezdí rád na kole.
A zkoušel dát dohromady partu
cyklistů. Desáté výročí partnerství
bylo pěknou motivací pro realizaci
tohoto záměru. Když mě starosta
oslovil, slíbila jsem, že se ráda zúčastním. Připadalo mi to jako super
myšlenka, která se podařila. Akce
byla organizačně náročná. Přesto
se vše společnými silami zvládlo.
Všichni žasli, každý smeká nad
náročnou organizací.
Kolo sbližuje lidi, zkracuje cesty…
Ano, moc pěkné motto celého
projektu. Jeho cílem bylo nejen
oslavit desáté výročí partnerství
mezi obcemi Lužice a Isdes, ale také
podpora onkologicky nemocných
dětí a motivace handicapovaných
sportovců. Sešla se perfektní skupina lidí. Vše brali srdcem, dokázali
myšlenku projektu naplnit.
Jaká byla cesta?
Cesta byla dobrodružná. Podle
32

A jaké zážitky máš z Francie,
z Isdes?
Posledních 60 km bylo hodně
emotivních. S francouzskými přáteli
se k naší skupině přidala paní na
handbiku. V Isdes jste na nás čekali
vy – členové Klubu česko - francouzského partnerství - a občané
Isdes. Po velmi milém přivítání
oba cyklisté na handbiku dostali
pěknou trofej. A pak už jsme se stali
součástí programu, který připravili
přátelé z Isdes. Skotské slavnosti,
oslavy státního svátku, vše se mi
moc líbilo. Atmosféru narušila nešťastná událost v Nice. Měli jsme
zajištěno i stravování a musím říct,
že to, co jsem shodila, jsem díky bohaté a chutné stravě zase přibrala.
Líbil se mi ohňostroj a velmi milé
a příjemné chování lidí v Isdes.
Nezapomenu na přesun „celé dědiny“ k Patricovi. My cyklisté jsme
zvládli během pobytu i projížďky na
kolech po okolí.

Součástí cyklistického týmu je
i Luděk Benada.
Luděk je pohodář, přes svůj handicap se našel a vidí smysl života,
je to silná osobnost. Nikdy si nestěžoval, je rozvážný, vyzařuje z něho
klid. Má jiný pohled na svět. Jsem
ráda, že jsem ho poznala.
Tvým koníčkem je nejen kolo, ale
všeobecně sport. Čím se zabýváš
ve volném čase?
Ráda cestuji a cestování spojuji
se sportem – turistikou. Jsou to
velmi zajímavá setkání s místními
lidmi. Nejsilnější zážitky mám z Mexika a Barmy.
A co posilovna, jak funguje?
Posilovnu vlastním již pět let.
Nejdříve jsem chodila cvičit do
různých posiloven. Absolvovala
jsem trenérský kurz, zajistila si živnostenský list. Pak jsem si řekla, že
zkusím posilovnu zařídit. Naskytla

se mi možnost pronajmout prostory
v lužické sportovní hale. Musím říct,
že jsem tady spokojená. Někdy je to
malé, v létě je návštěvnost slabší.
Chodí hodně mladých, mám slušné
klienty, panuje tady taková domácí
přátelská atmosféra. Jezdí sem hodně klientů z okolních obcí a hodně
často slyším chválu na činnost obce
Lužice a velmi pěknou upravenost
prostředí v Lužicích.
Zdeni, děkuji za rozhovor.
Počkej, ráda bych poděkovala
všem, kteří se podíleli na organizaci
projektu Kolo sbližuje. Nezapomenu
na skvělé přijetí v partnerské obci
Isdes a na kouzelnou paní Johanovou. Ta mi zůstane navždy v srdíčku.
Ještě jednou děkuji a přeji, ať se
ti daří!
Mgr. Jana Líčeníková

Zdenka Veselá
mapy i navigace. Každý den jsme
ujeli kolem padesáti až šedesáti
kilometrů, někdy i cestou necestou.
Nejnáročnější byl první den. Hektické ráno, společný odjezd z Lužic,
očekávání toho, jak nám to pojede,
velké horko, větrné elektrárny –
to vše mi utkvělo z prvního dne.
Byl náročný ne na fyzičku, ale na
psychickou pohodu. Když se vše
rozběhlo, jak má, pak už to bylo perfektní. Pepa Zimovčák byl na svém
vysokém kole obdivovaný všude,
hodně se nás lidé ptali, zajímali se
o projekt, přispívali i finančně, byli
z toho všichni nadšení.
Jak to bylo s ubytováním, stravováním?
Ubytování nám zajistil Didier.
Každý den, když jsme přijížděli, už
měl vše zařízeno, jen nám předal
klíče od pokojů. Ráno jsme měli

snídani v hotelu. Na cestu jsme
připravili svačinu z vlastních zásob
a v cíli nás čekal Pepa Zimovčák
s večeří. Pepa je skvělý člověk,
výborný kuchař, vykouzlil chutné
jídlo z mála a v tom bylo to kouzlo.
Jela jsem s ním v autě, a tak jsem
asistovala u přípravy jídla. Hodně
jsme se nasmáli. Do cíle jsme dorazili vždy jako první, vařili jsme,
a když přijížděly zbývající skupiny,
už vše krásně vonělo.
Součástí celého týmu jste byly dvě
ženy, ty a Martina – managerka
nadace Na kole dětem.
Martina zajišťovala komunikaci
při přesunu, vzájemné nalézání se
na cestách, pomáhala s přípravou
jídla… Já jsem se postarala o vyprání dresů, které jsou perfektní,
moc se povedly (dresy navrhla Jitka
Hubačková z Lužic).

Zdenka Veselá s účastníky BIKETOUR LUŽICE - ISDES

foto: Eva Výmolová
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POMOCNÍCI PŘI VINAŘENÍ

VSTUPNÍ BRÁNA NA LUŽICKÝ HŘBITOV V ROCE 1937
V roce 1937 provedla katolická
farní obec úpravu hřbitova. Stará
čelní zeď byla zbourána, posunuta
o 4 metry dopředu a postavena zeď
z bílých cihel se vstupní branou,
kterou daroval Filip Trněný s manželkou, a místo před hřbitovem bylo
osázeno keři a květinami.
Uprostřed hlavní hřbitovní cesty
byl postaven velký mramorový
kříž zdobený barevnou mozaikou.
Autorem díla je akademický malíř
Köhler z Kyjova. Kříž je zasvěcen
svatému Janu Nepomuckému a sv.
Františku Xaverskému. V dolní části kříže je nápis „Blahoslavení, kteří
v Pánu umírají“. Kříž darovali manželé František a Marie Floriánovi.

Lužický hřbitov v roce 1937, nová zeď a vstupní brána.
foto: Archiv OÚ Lužice

(Vybráno z publikace
Lužice 1250- 2000,
Kapitoly z dějin obce, str. 183)

Téměř po 80 letech od výstavby se náš hřbitov dočká díky dotaci
JMK rekonstrukce čelní zdi. Také místo před hřbitovem bude opět
osázeno keři a květinami.
J. Ambrožová

Při příležitosti Lužického vinobraní chceme z muzejních sbírek
ukázat, jaké pomůcky se používaly
v dřívějších dobách při vinaření.
Na snímku vidíte práškovač –
rozprašovač na síru, která se používala místo dnešních postřiků.
Pochází zřejmě z padesátých
a šedesátých let minulého století.
Období nemůžeme přesně určit,
protože neznáme dárce tohoto
předmětu, aby nám upřesnil, kdy
a kdo jej používal. Byli bychom
rádi, kdyby se nám neznámý dárce
přihlásil.
Na dalším snímku je mosazná
pumpa – čerpadlo, kterým se přečerpávala voda i víno z velkých nádob
– škopků. A také vidíte lněný pytlík
připevněný na kovové obroučce,
přes který se sířilo už hotové víno.
Alena Hájková
Muzejní a letopisecká komise RO

Čerpadlo a lněný pytlík na kovové
obroučce

Práškovač – rozprašovač na síru

JAK TEN ČAS LETÍ…
• Před čtyřiceti lety, v roce 1976, byl založen na ulici Břeclavská Park přátelství. Pro každé dítě narozené roku
1975 zde byl vysazen stromek nebo keř.
• Před dvaceti lety, roku 1996, byla v Lužicích zřízena pobočka Základní umělecké školy v Dolních Bojanovicích, kde začala pracovat s 22 žáky paní učitelka Havránková, která vede tuto pobočku dosud.
Poprvé se před budovou Obecního úřadu rozsvítil vánoční strom.
Začalo se s odchytem toulavých psů a jejich umísťováním v útulku v Hodoníně.
• Před patnácti lety v roce 2001 začalo nové tisíciletí.
- Proběhlo sčítání lidu, domů a bytů. Lužice měly 2742 obyvatel, 826 domů a 952 bytů.
- Byla dokončena kanalizace započatá v roce 1993, na kterou bylo vynaloženo 60 milionů korun.
- Věku 100 let se dožil pan Matěj Kučera.
- Obchodní jméno společnosti Akra se změnilo na Groz-Beckert Czech s.r.o. Závod měl 220 zaměstnanců.
- V noci z 12. na 13. března byla zničena část hřbitova místními vandaly. Škoda činila asi 300 tisíc Kč,
poničeno bylo na 50 hrobů. V několika případech byl vysypán i popel z uren. I když po tomto nepochopitelném a bezcitném činu dnes na hřbitově naštěstí stopy nenajdeme, v myslích pozůstalých dodnes zůstává
pocit smutku a křivdy - nikdy se nedočkali náhrady škod ani omluvy. Lužický hřbitov byl založen před
130 lety, roku 1886, a byla to největší katastrofa, která jej postihla.
Věra Kotásková, kronikářka
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Příroda – Ekologie
ŠLAPÁNÍ PET LAHVÍ A JINÝCH OBALŮ
Milí odpad třídící i netřídící občané,
řekli byste, že šlapání PET lahví a jiných obalů představuje statisícové úspory nebo naopak nešlapání
obalů představuje statisícové náklady? Jak je to možné?
Je řada způsobů sběru plastu, např. sběr prostřednictvím veřejných kontejnerů, sběr do soukromých popelnic
přímo od domu nebo pytlový sběr. My použijeme pro jednoduchou demonstraci pytlový sběr, přičemž princip
platí pro všechny typy sběrů. Náklady na nákup pytle, svoz, evidenci aj. činí na jedno obsloužení pytle nebo
nádoby o objemu 120 litrů přibližně 12 Kč (to když je svoz správně nastaven). Příspěvek od autorizované obalové
společnosti činí přibližně 5 Kč za kg vytříděných plastových obalů. Další a zároveň poslední informací potřebnou
pro doplnění mozaiky je kapacita pytle/nádoby. Do 120litrové nádoby/pytle se vejde 1,2 kg nepošlapaných PET
lahví nebo 3,5 kg pošlapaných PET lahví.
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Příroda – Ekologie
Hmotnost

Příjmy

Náklady

Zisk / Ztráta

1,2 kg nepošlapaných PET

1,2 * 5 = 6 Kč

12 Kč

6 – 12 = Ztráta – 6 Kč

3,5 kg pošlapaných PET

3,5 * 5 = 17,5 Kč

12 Kč

17,5 – 12 = Zisk + 5,5 Kč

Z tabulky je krásně vidět, že odpady je možné třídit se ztrátou -6 Kč na pytli/nádobě, nebo se ziskem + 5,5 Kč na
pytli/nádobě. Záleží jen na tom, zda se šlapou, nebo nešlapou obaly, jako jsou PET lahve, krabice od mléka a jiné.
Možná si říkáte, co to je 6 Kč. Pokud ale budeme uvažovat v rámci obce, která ročně předá k recyklaci 40 tun
plastů, tak už se pohybujeme v řádech statisíců a to už jsou peníze, které na zemi nenajdete. Pokud se tyto peníze musí vzít z rozpočtu obce/města nebo kvůli tomu podražit na poplatku za odpady, je to naprosto zbytečné
a doslova jde o peníze vyhozené do vzduchu.
Pokud nejste z tohoto článku moudřejší, doporučujeme zhlédnout 3. díl pořadu MOJE ODPADKY
na Facebooku nebo na Youtube pod názvem Statisíce ve vzduchu. Přejeme příjemné sledování a spousty
pošlapaných obalů.
Ing. Radek Staňka
pořad MOJE ODPADKY

POZVÁNKA NA ROZKVETLÉ LUŽICE 2016
Klub česko-francouzského partnerství ve spolupráci s ekologickou komisí RO zve všechny občany,
kteří se zajímají o květinovou výzdobu domů a předzahrádek na vyhodnocení soutěže Rozkvetlé Lužice
2016, která se koná

v úterý 25. října od 17 hodin v areálu ČZS (tabačárna).
Porota, složená ze zástupců Ekologické komise RO a Klubu ČR-FR, vybere do finálového večera
• 10 finalistů, majitelů rodinných a bytových domů v Lužicích, které mají nejlépe upravené
předzahrádky a květinovou výzdobu oken.
• 3 finalisty, majitele obchodů, provozoven a zařízení, které mají nejlépe upravená prostranství
a květinovou výzdobu výloh, oken apod.
Všichni finalisté obdrží věcnou cenu,
každý návštěvník akce dostane malý
dárek.
Na této závěrečné besedě vyberou
účastníci v anketě vítěze každé
kategorie, kteří získají finanční odměnu
obce Lužice.
(Finanční odměnu lze u jednotlivého
domu či provozovny získat znovu až
po 3 letech, to znamená, že vítěz z roku
2014 může získat finanční odměnu
znovu v roce 2017).
Pořadatelé se těší na vaši návštěvu.
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CO NOVÉHO NA BANÍČKU
Po krátké letní přestávce se nám opět rozběhl neúprosný kolotoč různých fotbalových soutěží, turnajů
a příprav jak sportovních, tak technických. Jelikož je tento ročník opravdu teprve v začátcích, někteří mají
odehráno jedno kolo, někteří teprve budou začínat, nebudu vás prozatím zatěžovat umístěním a výsledky.

A co že se změnilo?
Do nadcházející podzimní části
jsme v Baníku Lužice zaregistrovali
pět družstev. K již stávajícím mužstvům mužů, dorostu, st. žáků a st.
přípravky jsme připojili i ty naše
nejmenší, tzv. Šmouly, a přihlásili
je jako mladší přípravku. Však již
to také chtělo, aby si ti naši prckové
vyzkoušeli hrát proti opravdovým
soupeřům. Nastoupí tedy proti stejně
starým kamarádům z Blatnice, Petrova, Veselí, Hodonína, Čejkovic nebo
Bzence. Držme jim tedy všechny
palce, ať se daří co nejlépe.
Nad těmito „učni“ je družstvo
starší přípravky. To jsme pro letošní
rok přihlásili do okresní soutěže,
která se hraje systémem 5+1 na upraveném hřišti. Tito již „větší učni“
nám budou nastupovat proti Dolním
Bojanovicím, Veselí, Bzenci nebo
Kněždubu.
Dále máme družstvo starších žáků.
Aktuálně máme 18 hráčů. Tady je ale
situace v letošním roce zcela odlišná
od loňské. Většina oddílů v okrese
Hodonín, ale i jinde, má problémy
s množstvím a hlavně zájmem dětí
o fotbal a sport celkově. Dochází
tedy k tomu, že některé oddíly se
slučují s okolními vesnicemi či
městy, některé slučování nechtějí
a jsou rády, že postaví alespoň
menší množství hráčů. Letos tedy
došlo bohužel k tomu, že nebyla
rozjeta okresní soutěž starších žáků
10+1, kterou jsme hráli v loňském
roce, ale pouze systémem 7+1,
tzn. že je 7 hráčů a brankář. Do
soutěže 10+1 byla přihlášena pouze
3 mužstva, a tudíž nemělo cenu, dle
vedení OFS, tuto soutěž dělat. S tím

lze částečně souhlasit. Pro nás to
jsou ale samé záporné věci. Tento
způsob, kde se hraje na ploše mezi
tzv. šestnáctkami, na malé přenosné
branky, s upravenými pravidly, lze
akceptovat tak pro mladší žáky. Ne
pro starší. Tady jsou již kluci „mamlasi“, kteří dokážou překopnout
hřiště celé, nastoupí nám 14letý
hráč, který má 1,8 metru a 70 kilo,
proti klučinovi, kterému je devět
a trenky mu drží guma kolem krku.
Toto může přivolat bohužel i nějaké
to zranění, o které ale samozřejmě
nikdo nestojíme. Nehledě na to, že
tento typ fotbalu je úplně jiný než
ten, který jsme kluky učili loni, a tak
vlastně opět začínáme od nuly. Ale
dost pláče, nějak to ten rok musíme
přečkat a doufat v lepší časy.
Dalším družstvem je dorost. Tady
je situace vcelku příznivá. Po ukončení loňského ročníku přešlo několik dorostenců do mužů, počet se
ale doplnil příchodem hráčů od st.
žáků. Dnes zde trénuje cca 15 hráčů. V případě potřeby je můžeme
doplnit hráči ze starších žáků, aby
i oni si pomalounku zvykali na dny,
kdy přejdou k dorostu a opět se
budou potýkat s jiným způsobem
hraní. V soutěži je v letošním roce
přihlášeno 11 oddílů, což je bohužel
o 4 méně než loni.
Nakonec A-mužstvo mužů. Tady
je situace proměnlivá. Odchodem
nebo ukončením činnosti několika
hráčů základní sestavy se mužstvo
prozatím hledá. I současné výsledky
tomu bohužel nasvědčují. Je tedy potřeba mužstvo co nejdříve stabilizovat a nakročit alespoň k výsledkům
a hře loňské sezony.

Nutno ještě uvést, že došlo k zásadní změně v oblasti přestupů. Od
1. 7. 2016 došlo ke zrušení tzv.
střídavých startů a hostování. Co to
znamená? Že dříve, pokud hráč měl
potřebu anebo byl osloven jiným
oddílem, mohl za tento oddíl hrát
třeba v sobotu a za domovský v neděli, popř. mohl odejít třeba na roční
hostování. Dobré to bylo, když byl
např. přetlak dětí v Hodoníně, tak
byl hráč poskytnut na střídavý start
do Lužic, aby nevypadl z hraní, a po
roce se opět vrátil do Hodonína. Toto
již bohužel nejde. Pokud chce hráč
hrát, musí pouze za mateřský klub,
nebo přestoupit do nového oddílu.
Tímto i z Lužic odešli někteří hráči
nebo hráčky do okolních mužstev.
Tak jen namátkou třeba Dominika
Fojtů a Nátálie Štorková odešly do
Nesytu Hodonín, Holešínský Lukáš,
Slatinský Jakub odešli do FK Hodonín, Ingr Martin do FC Svratka
Brno atd. Celkově jde asi o 12 hráčů.
Všem samozřejmě přejeme hodně
úspěchů v jejich dalším sportovním
životě.
A co nás čeká dál?
Do 5. listopadu je naplánována
podzimní fotbalová část ročníku
2016/2017. Pak bude do konce roku
pomyslný klid před bouří a po novém roce začne Okresní halová liga,
kde opět budou nastupovat některá
naše družstva.
Všechny termíny jak venkovních
zápasů na trávě, tak pozdějších
v hale budou průběžně umísťovány
do vývěsek u OÚ, na vývěsní plochy
OÚ, na lužický infokanál a také na
stránky: www.tjbanikluzice.cz.
Za fotbal váš Petr Slatinský
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3, 2, 1, VÍÍNÓÓÓ – WINE RUN PODLUŽÍ 2016
Poslední prázdninovou sobotu, tedy přesněji řečeno 27. 8. 2016, se konal 1. ročník překážkového běhu
pod názvem „WINE RUN PODLUŽÍ 2016“.
Tuto akci uspořádala naše sportovní skupina Spartan Race Training Group Podluží, která dvakrát
týdně trénuje v sokolovně podle
cvičení Cross Fit pod gymnastickým kroužkem při České obci sokolské v Lužicích. Deset statečných
členů se rozhodlo pořádat tuto akci
s vlastním přesvědčením, že to, co
proběhne v Lužicích, bude buď
úspěšnou akcí, nebo se akce stane
propadákem.

Vytrvalost a pomoc ochotných
lidí či dobrovolníků za dva měsíce
takřka každodenní práce sklidila
v sobotu odměnu tím, že se akce
vydařila. Závodníci ve zdraví pře-

konali překážky, poznali okolí
Lužic, odnesli si každý medaili.
Ti nejlepší samozřejmě víno, které
k regionu patří, a děti cukrovinky či
vitaminové nápoje.

Překážkový běh byl regionálně
zaměřenou alternativou extrémních
závodů, jako jsou Spartan Race,
Army Run, Predator Race. Cílem
organizátorů bylo přiblížit v době
prázdnin aktivní sport, zaměřený
na fyzické a psychické překonávání
překážek, nejen v kategorii dospělých 15 a více let, ale i dětem od
4 do 14 let.
Zajímavostí byly nejen překážky,
např. přelez přes vlečku či postříkání závodníků krojovanými mládenci
vodou z vinohradnické konve, ale
i pokřik při odpočítávání startu
„vííínóóó“ a následné melodické
vytrubování při odstartování běžecké vlny.
Tropické počasí závodníky nepřekvapilo, ale určitě je potěšilo
osvěžení při průchodu přes řeku
Kyjovku, překonání kanalizačního
potrubí, které dobrovolní hasiči
z nedalekých Ratíškovic zalévali
vodou, či osvěžení formou občerstvení v areálu sokolovny a v neposlední řadě plavání v Lužáku.
Závodníci nejen, že překonali
překážky, které jim organizátoři po38

stavili do cesty, ale navíc si museli
zapamatovat po celou dobu běhu
název odrůdy vína, vč. ročníku,
kterou na trati v tzv. memory - testu
nastudovali a následně v cíli v areálu Lužáku sdělili dobrovolnici.
Když se však závodník spletl, musel
jako trest obejít volejbalové hřiště
formou kačení chůze. V rámci prohloubení gymnastiky čekala před
sokolovnou na závodníky bradla
na přeručkování, ale i přeskok přes
koně či kotoul na žíněnce. Pyramida
z palet před obecním úřadem nebo
klouzavá stěna ve tvaru písmene
A na hřišti u sokolovny byly dominantními překážkami nejen pro
závodníky, ale i pro zvědavé diváky.
Velkým úspěchem byla účast
180 závodníků. Závodu se zúčastnilo 74 dětí a 106 dospělých
(19 žen a 87 mužů) a byli to sportovní nadšenci různých věkových
generací, nejstarším účastníkem byl
52letý závodník. Do Lužic přijeli
závodníci nejen z Hodonínska, ale
i z Bílovic nad Svitavou nebo ze
sousedního Slovenska z Brezové
pod Bradlom.
Je třeba ovšem také poděkovat
sponzorům, obci Lužice či České
obci sokolské a dobrovolníkům.
Velké poděkování patří trpělivým
obyvatelům Lužic, kteří museli
strpět přípravu i samotný závod.
Věříme, že jsme touto zajímavou
akcí v účastnících závodů i v přihlížejících divácích zanechali krásné
sportovní vzpomínky, které nenecháme jen tak vychladnout. Ba
naopak! Těšíme se, že si přijdete
za námi zatrénovat a možná nás
opět podpoříte v dalším ročníku.
Vííínóóó 

Wine run 2016

foto: Lukáš Bravenec

Organizátoři
WINE RUN PODLUŽÍ 2016
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Kateg. do 12 let:
2. m. Kristýna Dubcová
6. m. Natálie Bílíková
7. m. Klára Dubšíková
Kateg. nad 12 let:
2. m. Lucie Dulovcová
3. m. Veronika Pekařová
6. m. Barbora Slavíková
8. m. Jasmína Voldánová
Kateg. chlapců
2. m. Nicolas Voldán

CO NOVÉHO V ALL STARS FITNESS TÝMU
Začal nový školní rok a pro děti
z fitness to znamená, že je čas začít
se poctivě připravovat na podzimní
pohárové soutěže s mezinárodní
účastí. Letos nás čekají čtyři –
Smartlabs v Brně, MČR atletické
fitness v Brně, Beautiful and strong
v Ústí nad Labem a GP Pepa Opava.
Ale nezaháleli jsme ani o prázdninách. Každou středu jsme cvičili
u kopce U Vrchnice a zvyšovali
svou kondici. První srpnový týden
jsme měli také sportovní soustředění v Bojkovicích, kde jsme kromě
sportovních her a soutěží využívali
dvakrát denně gymnastickou tělocvičnu k procvičování obtížnějších
prvků. Také jsme navštívili místní
koupaliště a aquapark v Uherském
Brodě. Ráda bych poděkovala
všem, kteří se na přípravě i hladkém
průběhu celého soustředění podíleli.
Jsou to naše trenérka a zdravotnice
Jana Maršálková, pomocní trenéři
Petr Tlach a Libor Janáček s manželkou Petrou.
A jak jsme dopadli na Mistrovství ČR, které se konalo 1. 5.

foto: archiv All stars fitness tým
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Na MS v Srbsku se umístila na
krásném 11. místě Sára Maděryčová (6 let!) i Lucie Dulovcová,
ovšem v jiné věkové kategorii.
Kristýnka Dubcová skončila mimo
nejlepší patnáctku ve velmi těžké
skupině. Konkurence byla opravdu
velká a my jsme velmi rádi, že se
již přibližujeme k první desítce
nejlepších.

Krásný podzim plný sportu
přeje trenérka K. Knápková

Napsali nám
CHARITNÍ PORADNA HODONÍN

2016 v Kladně a MS v Srbsku, na
které se nominovaly 3 dívky z našeho oddílu?

Tady jsou naše výsledky:
MČR: Kateg. do 10 let:
7. m. Sára Maděryčová
8. m. Sára Janáčková

„Hned když jsem poprvé uviděla
ve dveřích pana H., věděla jsem,
že prožívá ve svém životě aktuálně
nesmírně nelehké chvíle. Dovídám
se, že má právě dva roky po rozvodu,
potíže v práci, konflikty s bývalou
ženou a hlavně obrovskou starost
o dospívající dceru. Ta se v důsledku šikany ve škole zhroutila,
pokusila o sebevraždu a skončila
hospitalizovaná v psychiatrické
léčebně. Situace sama o sobě pro
otce nesmírně tíživá, znásobená o naprosto přerušený kontakt
s dcerou. „Co mám dělat? Dceři
vzali v nemocnici mobil, sestra na
oddělení mi ji odmítla dát k telefonu
a prý si mám zavolat za 5 týdnů, prý
mě k ní nepustí ani na návštěvu…
Co mám dělat? Potřebuju ji aspoň
slyšet… Hned podle hlasu poznám,
jak na tom je. Tak co mám dělat?“
říká zoufalý otec. Co mám klientovi
nyní říci, jak jej uklidnit, pomoci
mu? Situace není právě lehká a je
třeba ji řešit rychle. S kolegyní vše
podrobně konzultujeme. Kontaktujeme další odborníky, konzultujeme s nimi situaci, komunikujeme

Na závěr chci velice poděkovat za
celý náš tým panu starostovi a zastupitelům obce Lužice za financování
cesty a ubytování děvčat na MS
v Srbsku a také za dokoupení sportovních tašek a triček, ve kterých
se nám bude hezky reprezentovat
naše obec na závodech domácích
i mezinárodních.

OBLASTNÍ CHARITA
HODONÍN

opakovaně s klientem, s primářem
oddělení s cílem umožnit otci tak důležitý kontakt s jeho dcerou. A nyní
po dvou týdnech sedím v kanceláři
a hovoříme spolu po telefonu. Klient
je spokojený, klidný, s dcerou již hovořil, a dokonce ji již byl navštívit.
Za tři týdny se dcera vrací domů…“

doníně v budově vedle vlakového
nádraží. Pro objednání či poradenství můžete využít tel. 972 633 578,
731 425 497 či nás kontaktovat na
mail: poradna@hodonin.charita.cz.
Nemějte strach vyhledat pomoc
v tíživé situaci a obraťte se na nás.
Na svou starost nemusíte být sami!

Posláním Charitní poradny Hodonín je poskytovat lidem, kteří se
na nás obrátí v nepříznivé životní
situaci nebo jsou takovou situací
ohrožení, sociální poradenství
tak, aby se byli schopni orientovat
v sociálních a právních systémech
a mohli rozvíjet své schopnosti,
které jim pomohou samostatně nebo
s podporou pracovníka jejich nepříznivou sociální situaci zmírnit nebo
vyřešit. Našim klientům můžeme
pomoci v oblasti sociálních dávek
a služeb, dluhového poradenství,
zdravotní péče, mezilidských vztahů a mnoha dalších. Naše služba
je poskytována zdarma a našimi
hlavními zásadami jsou diskrétnost,
nestrannost a spolupráce. Nalézt nás
můžete na ulici Wilsonova v Ho-

„To, co děláme, je méně než
kapka v moři. Ale bez této kapky
by tady něco chybělo.“
Matka Tereza
Bc. Lucie Robková
vedoucí služby, sociální pracovník
Eliška Štefanová, DiS
sociální pracovník
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KINEMATOGRAF BRATŘÍ ČADÍKŮ

DĚTI I RODIČE SE RÁDI BAVÍ

Letos k nám do Lužic zavítal již podruhé Kinematograf bratří Čadíků. Jako již minule se u nás zdržel
4 dny, a to od 23. 6. do 26. 6. 2016. V těchto dnech si každý mohl vybrat, který film by rád zkoukl. Na
výběr byly filmy: - Sedmero krkavců, Gangster Ka, Gangster Ka Afričan a Život je život. Vstup na Kinematograf bratří Čadíků je dobrovolný a výtěžek putuje na Konto bariéry. Tento rok se v Lužicích vybralo
5 793 Kč. Tímto děkuji všem, kteří přispěli na dobrou věc. Věřím, že v příštím roce se opět sejdeme při
příjemné atmosféře letního kina.
Denisa Šimíková

PRÁZDNINOVÁ „CESTA ZA POKLADEM SE VYDAŘILA“

Něco málo o Kinematografu bratří Čadíků:
Kinematograf bratří Čadíků je společností s pětadvacetiletou historií, která má vybudovanou pozici
oblíbeného a široce vyhledávaného kulturně-filmového
charitativního projektu. Hlavní náplní činnosti společnosti je projekt Filmové léto, v jehož rámci se v letních
měsících rozjíždějí do desítek měst v České i Slovenské
republice projekční vozy vybavené projektory, které
zde po několik dnů promítají především české filmy.
V Česku funguje projekt již od roku 1992, tehdy ještě
známý jako P + P mobil kino. V té době si bratři Josef
a Pavel Čadíkové pořídili první maringotku, kterou
vybavili projekčním zařízením (dvě promítačky MEO
4 35 mm), vyrobili konstrukci na zavěšení promítacího
plátna a začali putovat po moravském venkově. K nejvýznamnějším úspěšným projektům kinematografu
patřila v letech 1997–2008 letní filmová a hudební
přehlídka v Praze na Střeleckém ostrově „Ostrov
97 – 08”, známá také jako Letní kino Střelák. Dále
byla realizována letní kina na Vranovské přehradě, na
dvoraně Městského divadla v Brně, Na Harfě v Praze. V současné době je jednatelem společnosti Josef
Čadík a hlavním projektem kinematografu je Filmové
léto – v letošním roce navštíví projekční vozy více než
100 českých měst a obcí, což je prozatímní rekord v celé
historii společnosti.
S počátkem nového tisíciletí byly aktivity kinematografu rozšířeny také na Slovensko. Zde se počátky
tradice pravidelných letních projekcí datují rokem 2002,
kdy vzniká tzv. Bažant Kinematograf. Kinematograf
však za svou dlouholetou existenci podnikl také několik
výjezdů do východní i západní Evropy (Maďarsko,
Ukrajina, Rusko, Bělorusko, Německo, Francie, Belgie,
Holandsko) a se svými maringotkami se stal mnohokrát
součástí filmových, hudebních a divadelních festivalů
nejen v Česku (Mezinárodní filmový festival Karlovy
Vary, Finále Plzeň, Letní filmová škola Uherské Hradiště, Mezinárodní festival filmů pro děti a mládež
Zlín, Hrnec plný smíchu a další), ale i na Slovensku
či na Ukrajině.
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Filmové léto je od roku 1998 spjato se sponzorstvím různých nadací. Vstupné na projekce v Česku
je dobrovolné a vybraný obnos je vždy věnován na
dobročinné účely. Mezi dosud obdarované nadace patří
Pomozte dětem, Kapka naděje, Archa Chantal, Masarykův onkologický ústav v Brně, Dar Života a Konto
Bariéry. Například v roce 2010 byl výtěžek věnován
na obnovu a pomoc povodněmi postiženého města
Hrádek nad Nisou. V roce 2012 byly finanční prostředky vybírány pro Martina Zelinku, který je postižený
svalovou dystrofií. Letos tak jako v předešlých letech
věnoval kinematograf získané finanční prostředky na
Konto Bariéry, pro které se v roce 2015 podařilo vybrat
rekordních 1 200 000 Kč. Od roku 1998 bylo díky
kinematografu celkem vybráno a nadacím věnováno
přes 9 200 000 Kč.
Zcela samostatným projektem kinematografu byl
od roku 2010 i brněnský Mezinárodní Filmový Festival CINEMA MUNDI, jehož poslední pátý ročník
se uskutečnil v roce 2015. Nejnovějším projektem
pořádaným Kinematografem bratří Čadíků je festival
START FILM v Bystřici nad Pernštejnem, jehož první
ročník se konal letos od 22. do 26. července. Festival
je určen především mladým studentům středních a vysokých škol, které se zaměřují na audiovizuální tvorbu.
K festivalu je připojena také výroční soutěž nejlepších
studentských filmů v kategoriích animace, dokument,
hraný film a reklama.

Začátkem srpna připravili pracovníci obecního úřadu
v Lužicích pro rodiny s dětmi Prázdninovou cestu za
pokladem.
„Chtěly jsme zjistit, jestli budou mít v průběhu prázdnin rodiny o takovou sobotní dopolední akci zájem a byly
jsme příjemně překvapeny,“ konstatovala Denisa Šimíková, jedna z organizátorek. K obecnímu úřadu v Lužicích přišlo kolem 60 účastníků – dětí, rodičů, prarodičů.
Po skupinkách se vypravili podle plánku na trasu, která

vedla kolem Záhumenice ke hřbitovu, nově vysázenou
zelení u protihlukového valu a ulicí Dobrovolského, přes
Vinohrádky na kopec v parku U Vrchnice a odtud až do
areálu Cihelna, kde byl cíl. Cestou splnili mnoho úkolů
a zároveň se dověděli mnoho zajímavého o Lužicích.
Posilněny opečenými špekáčky našly děti u lesa velký
poklad, který zde pro ně zanechal Vodník Tihelňák, a svůj
nález stvrdily svým podpisem na pamětní list.
Jana Ambrožová

Babské rady
PEKÁČEK 2016
V rámci závodů malotraktorků Prkačcupu probíhala také soutěž s názvem Pekáček. Jednalo se
o soutěž o nejchutnější doma upečený chléb.
Návštěvníci našeho stánku měli možnost ochutnat
chleba a následně ohodnotit body 1 - 5 na hlasovací bloček. Letos se sešlo 7 vzorků. Některé z nich byly pečené
v domácích pekárnách, ale převažovaly chleby kynuté
v ošatkách a pečené v troubě na plechu. Též suroviny
byly odlišné. 4 chleby obsahovaly klasické kvasnice,
např. kmínový, cibulovo-slaninový, cibulový s konopným semínkem a také vítězný slovenský. Naopak
bazalkový, s chia semínky a ořechový byly kváskové
chleby, které jsou oblíbené v moderní kuchyni.
O ochutnávku byl velký zájem. Během jedné hodiny
nás navštívilo 120 degustátorů, kteří horlivě diskutovali
o daných vzorcích tohoto oblíbeného pečiva.
Chtěla bych poděkovat hlavně hospodyňkám, které
s láskou upekly a přinesly svůj výrobek. Zároveň bych
ráda pozvala a nalákala další dámy a pány, ať si dodají
odvahy a začnou péct chleba a příští rok přijdou obohatit naše chuťové buňky o další vjemy a zkušenosti.
Jana Maršálková

Recept na chleba paní Bílíkové, který nejvíce chutnal na letošním Prkačkapu
80 dkg hladké mouky T650
1 hrnek polohrubé mouky nebo žitné chlebové mouky
1 kostka kvasnic
1 polévková lžíce soli
2 polévkové lžíce octa
2 vařené brambory ve slupce (nastrouhat)
1 lžíce kmínu (nebo různých semínek - lněné, sezamové, slunečnicové, hrst ořechů…)
2-3 polévkové lžíce oleje
Vše pořádně uhněteme a necháme kynout 1 hodinu.
Znovu prohněteme a uděláme bochánek, který necháme
1 hodinu kynout na plechu. Pečeme asi 1 hodinu při
180 °C. Hotový bochník potřeme vodou.
Poznámka kuchařky:
Výsledek záleží hlavně na rukách, náladě kuchařky
i na počasí. Deset kuchařek upeče podle receptu deset
různých chlebů podle stejného receptu. Záleží na tom,
s jakou láskou se peče.
Dobrou chuť vám přejí kuchařky
Marie Bílíková a Vlaďka Magdolenová
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Okénko Joži Trefy / Společenská kronika

Okénko Joži Trefy
Tož to jsem vám měl zase jednú zážitek! Jel sem sa
podívat do vinohradu, jak nám ty hrozny krásně zrajú,
a pochvaloval si, že počasí snáď konečně dostalo
rozum a po jarních mrazech přeca enom nejaké ty
cukry v hroznech budú. Zrovna sem si plánoval, kdy
budu moset řéct mojej, aby mi pomohla rozvěšat sítě
ve vinohradu kvůli špačkom, když najednú – rana jak
z děla! Nechybělo moc a skoro sem pustil do gatí, ale
jako správnému vojákovi sa mi okamžitě podlomily
kolena a zalehl sem k zemi. Čekal sem, esli bude eště
neco, ale když sa nepohl ani lísteček, zase sem mohl
vstat. A pak sem to uviděl – jakýsi přístroj u súseda ve
vinohradu a hned zasej rana jak u Verdénu! Radši sem
sa sbalil a ujel preč, protože nevím, estli to mělo střílat
po mně či po špačkoch.
Když jsem to pak vykládal chlapom ve sklepě, tož sa
smáli a poučili mňa, že to je dneskaj móda dávat také
děla do vinohradu – nikemu sa už nechce chodit s flintú,
jak to dřív dělávali strýc Šagát, ostatně ani špačci sa
střílat nemožú, věšat sítě je prý na dlúho a nikdo na
takové věci nemá čas. Tož sem sa zamyslel, že estli by
to odháňalo aj zlodějú z vinohradu, co mi loni jednú
v noci ukradli všecky hrozny, pořídil bych si to take.
Enom včil nevím, estli to vůbec može střílat aj v noci,
když všecí ležá na posteli…
Váš Joža Trefa

1. jesle

Soukromé jesle rodinného typu v domě se zahradou
- přijímáme dě od 1 - 3 let
- domácí prostředí, individuální přístup v malém kolek vu (max 8 dě )
- anglič na pro dě , tancování, zpívání, tvoření a jiné ak vity
- na přijaté dě nejsou kladeny žádné požadavky

Společenská kronika
NAŠI JUBILANTI červenec – září
Václav Potužník

80 let

Helena Horníčková

80 let

Jaroslav Hromek

80 let

Marie Makuderová

80 let

Marie Frišhonsová

85 let

Miroslava Komosná

90 let

Václav Vlk

93 let

Blahopřejeme
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Naším cílem jsou pohodové, usměvavé dě a spokojení rodiče.
Právě probíhá nábor dě na šk.rok 2016/2017
PŘIJĎTE SE K NÁM PODÍVAT !!!

Kontakt: tel. 605862530
www.jesle-luzice.estranky.cz
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Hledáme ke koupi

rodinný dům v Lužicích
i k rekonstrukci
Tel.: 604

641 463

VINOBRANÍ 2016

Zpravodaj obce Lužice vychází 4x ročně.
Periodický tisk územního samosprávného celku
Redakce Lužického zpravodaje:
Mgr. Jana Ambrožová, ambrozova@luziceuhodonina.cz, tel. 511 117 826
Marie Gutová, gut.email@seznam.cz, Věra Kotásková, vkotaskova61@seznam.cz
Mgr. Lenka Kučí, Lenka.Kuci@seznam.cz, Mgr. Jana Líčeníková, licenikova@seznam.cz
Denisa Šimíková, simikova@luziceuhodonina.cz, tel. 511 117 827
Mgr. Jiří Hubačka, jiri.hubacka@seznam.cz
Redakce si vyhrazuje právo na běžnou úpravu rukopisů.
Čtvrtletník slouží k informování občanů Lužic, není periodikem žádného politického subjektu.
Grafická úprava a tisk: Tiskárna Lelka Dolní Bojanovice
Povoleno OkÚ Hodonín, registrační číslo vydané Ministerstvem kultury ČR – MKČR E 12422,
náklad 1200 ks.
obec@luziceuhodonina.cz • www.luziceuhodonina.cz
foto: Denisa Šimíková
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DEN KOPCE

foto: Denisa Šimíková
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Chcete

finančně přispět na Lužický zpravodaj?
Zde je místo na Vaše logo či jméno.

Na vydání tohoto čísla přispěli:

